
  
 جامعة األزهر                           

  الدراسات اإلسالمية والعربية كلية                   
  نين بالقاهرةللب                            

  والبحوث ت العليااسالدرا                       
  اــبهاقسم  اللغة العربية وآد                    

  أصول اللغــة                            
  

  
  المصاحبة اللغوية وأثرها فى تحديد الداللة 

  فى القرآن الكريم  
  "دراسة نظرية تطبيقية "

  
  
  
  

  
  ه) فى أصول اللغة الدكتورا(لنیل درجة العالمیة  رسالة مقدمة

  

  
  الباحث إعداد

  محمد عبد الفتاح الحسينى ةحماد
  

  
  

  إشراف
  عبد الحليم محمد عبد الحليماألستاذ الدكتور/ 

  أستاذ أصول  اللغة غير المتفرغ بالكلية
  

                   
  محمود عبد العزيز عبد الفتاح/ األستاذ الدكتور و

  أستاذ أصول  اللغة بالكلية

  
  م ٢٠٠٧  - هـ ١٤٢٨
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  إهــــداء
  أهدى هذا البحث     

  إلى ...... أبى الحبیب ، وأمى الغالیة . 
فهمـا رمـز العطـاء والكفـاح ، وذلــك بـرًا بهمـا ، وحبـًا لهمــًا ، 

  واعترافًا بجمیلهما . 
  واهللا أسأل أن یبارك فیهما وأن یجزیهما عنى خیر الجزاء.  
ــا  وأقــول لهمــا كمــا علمنــى ربــى   ــْل َربِّ اْرَحْمُهَمــا َكَم : " َوُق

  ]٢٤سراء: إلَربََّیاِني َصِغیرًا "       [ا
  

  الباحث                                      



  

  

١  

  

  

  

  

  

  

  

 المقدمــــــــة
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  مقدمة 

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 

المصاحبة اللغویة ( فهذا بحث مقدم لنیل درجة العالمیة ( الدكتوراه) فى أصول اللغة بعنوان  وبعد:

  ) .ریة تطبیقیة وأثرها فى تحدید الداللة فى القرآن الكریم دراسة نظ

واهر اللغویة التى تظهر جمال اللغة ویقوم هذا البحث على دراسة ظاهرة من الظ

  ودقتها وتآلف ألفاظها وهى ظاهرة المصاحبة اللغویة . 

وقد قام هذا البحث بالتأصیل النظرى لهذه الظاهرة ثم دراستها دراسة تطبیقیة  من 

  :  ضوع عدة أسباب منهاو ر هذا الم. وقد دفعتنى إلى اختیاخالل القرآن الكریم 

 {: خدمة كتاب اهللا تعالى القرآن الكریم ، هذا الكتاب الذى وعد اهللا بحفظه فقال: أوًال 

$ ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ï e%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: { :فحفظه اهللا تعالى من زیغ  ٩[الحجر [

نكار الجاحدین  . فقیض اهللا عز وجل لخدمته العلماء عبر المضلین وتأویل المبطلین ، وإ

العصور واألزمان ، فكان القرآن الكریم موضع العنایة األول عند العلماء واألدباء والفقهاء 

عرابه وبالغته وتفسیره وأحكامه .      فتوالت المؤلفات فى لغته وإ

فى كتابه ومراد ،  هذه اللغة التى بها یفهم مراد اهللا تعالى  خدمة اللغة العربیة: ثانیًا 

فى سنته ، وقد اختارها اهللا عز وجل دون سائر اللغات اإلنسانیة لتكون لغة  -  ρ - رسوله 

… {كتابه الذى ختم به سائر الكتب السماویة قال اهللا عز وجل :  çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 É b> u‘ 

t ÏΗ s>≈ yè ø9 $#  tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ß ÏΒ F{ $#  .4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ t Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9 $#  .Aβ$ |¡ Î= Î/ < c’ Î1 t� tã 

& Î7 •Β {  :١٩٥ - ١٩٢[الشعراء  . [  

" أن ظاهرة المصاحبة اللغویة لم تنل حظها الوافر من الدراسة عند الباحثین فلم ثالثًا 

تلق عنایة كثیر من الدارسین فى مجال دراسة اللغة على الرغم من أهمیتها . فعندما تبحث 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

٣  

فى مؤلفات اللغویین فى العصر الحدیث ال تجدها إال فى صفحات یسیرة عن هذه الظاهرة 

متناثرة هنا وهناك . فلم أعثر على مؤلف یخصها بالدارسة ویتحدث عنها إال لفضیلة 

الدكتور/ محمد حسن عبد العزیز فى كتابه المصاحبة فى التعبیر اللغوى ومع نفاسته نجد 

لظاهرة وال یروى ظمأه . یضاف إلى ذلك أننى لم أن هذا المؤلف ال یشبع الباحث عن هذه ا

أجد من الباحثین من قام بدراسة ظاهرة المصاحبة اللغویة دراسة تطبیقیة فى القرآن الكریم 

على الرغم أن القرآن الكریم معین ال ینضب وبحر ال ینفد فى مجال المصاحبات اللغویة 

  .بین األلفاظ 

  القرآن الكریم لها أهمیتها من ناحیتین  ودراسة هذه الظاهرة دراسة تطبیقیة فى

  : إظهار اإلعجاز القرآنى ومدى الدقة والبراعة فى اختیار ألفاظه . األولى

: أن فكرة المصاحبة اللغویة لها دورها فى تحدید داللة كثیر من األلفاظ  الثانیة

ى منعزلة عن والتراكیب القرآنیة التى ال یمكن أن یتوصل إلى فهم داللتها فى النص القرآن

  فكرة المصاحبة .

  .وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهید وخمسة أبواب وخاتمة وفهارس 

: فتحدثت فیها عن أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره وخطة البحث أما المقدمة 

  .والمنهج الذى سرت علیه وأهم الصعوبات التى واجهتنى 

  ة ومفهوم الوحدة الداللیة .تعریف بعلم الداللال : تحدثت فیه عن والتمهید

ویشمل  تأصیل فكرة المصاحبة اللغویة وبیان معالمها عند اللغویین: الباب األول

   :ثالثة فصول

" وذلك فى خمسة  نظرة اللغویین للمصاحبة اللغویة: فهو بعنوان "  أما الفصل األول

  مباحث :

  : التعریف بالمصاحبة .المبحث األول 
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  بة عند القدماء من اللغویین العرب .: المصاح المبحث الثانى

  : المصاحبة فى المصنفات اللغویة عند العرب . المبحث الثالث

  : المصاحبة عند اللغویین العرب المحدثین . المبحث الرابع

  : المصاحبة عند كل من فیرث وبالمر . سالمبحث الخام

  :، وفیه ثالثة مباحث  مفاهیم ترتبط بالمصاحبة :الفصل الثانى

  : وتناولت فیه  مبحث األولال

  .أنواع المصاحبة  - ١

  .ضوابط المصاحبة - ٢

  . أشكال المصاحبة وصورها - ٣

  .األلفاظ المبهمة وحاجتها إلى المصاحبة - ٤

  أهمیة المصاحبة . - ٥

  .: التعبیر االصطالحى المبحث الثانى 

  .: أثر البیئة فى تكوین المصاحباتالمبحث الثالث 

  .المصاحبة بالمستوى التركیبى (النحوى) : عالقة الفصل الثالث

  (المصاحبة والقضایا اللغویة)وعنوانه :  الباب الثانى

  وفیه ثالثة فصول :

  :ویشتمل على أربعة مباحث  عالقة المصاحبة بالظواهر اللغویة:  الفصل األول

  تباع .: عالقة المصاحبة بظاهرة اإل المبحث األول

  بظاهرة النحت .: عالقة المصاحبة  المبحث الثانى

  الترادف والمشترك . ا: المصاحبة وظاهرت المبحث الثالث
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  : المصاحبة والتطور اللغوى . المبحث الرابع

  : المصاحبة والترجمة الفصل الثانى

  : المصاحبة والعمل المعجمىالفصل الثالث 

ى دراسة تطبیقیة للمصاحبة اللغویة فى القرآن الكریم عل " وعنوانه : الباب الثالث
  ویشمل ثالثة فصول :مستوى النمط االسمى "  

  : دراسة المصاحبة اللغویة فى القرآن الكریم بین الصفة والموصوف. الفصل األول

: دراسة المصاحبة اللغویة فى القرآن الكریم بین المضاف والمضاف الفصل الثانى 
  إلیه .

المعطوف والمعطوف  : دراسة المصاحبة اللغویة فى القرآن الكریم بین الفصل الثالث
  علیه .

دراسة تطبیقیة للمصاحبة اللغویة فى القرآن الكریم على "  عنوانهف:  أما الباب الرابع
  :ویشتمل على فصلین "مستوى النمط الفعلى 

  : المصاحبة اللغویة بین الفعل واالسم  . الفصل األول

  مبحثین : المصاحبة اللغویة بین الفعل وحرف الجر وذلك فى  الفصل الثانى

م            معها حروف الجر فى القرآن الكری : األفعال التى تنوعت المبحث األول

  .) ةغیر مختص(

      : األفعال التى اختصت بحروف جر بعینها فى القرآن الكریم   المبحث الثانى

  (مختصة ).

روق اللغویة المصاحبة اللغویة وأثرها فى قضیة الف "بعنوان  :أما الباب الخامس 

  ویشتمل على :  " فى القرآن الكریم

عن أثر المصاحبة اللغویة فى إثبات الفروق اللغویة بین األلفاظ المترادفة  تمهید
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: دراسة تطبیقیة ألثر المصاحبة اللغویة فى إثبات الفروق اللغویة بین  وفصل بعنوان

  األلفاظ المترادفة فى القرآن الكریم .

  ها عن أهم النتائج التى توصلت إلیها من خالل هذه الدراسة .وتحدثت فیثم الخاتمة 

  :ثم الفهارس وتشتمل على اآلتى 

  . فهرس اآلیات القرآنیة - ١

   . فهرس األحادیث النبویة - ٢

   . فهرس األشعار - ٣

  . فهرس المصادر والمراجع - ٤

  . المحتوى فهرس - ٥

  . ةهذه الدراس تناول الذى سرت علیه فى العلمى أما عن المنهج

فقد قمت بتقسیم هذه الدراسة إلى قسمین ، القسم األول وهو الدراسة النظریة وحاولت 

من خالله أن أجعل بین یدى القارئ مادة علمیة غزیرة تتضح من خاللها معالم هذه الظاهرة 

فى أذهان الدارسین . وقد قمت بتأصیل ذلك تأصیًال نظریًا من خالل دراسة الجوانب 

ظاهرة معتمدًا فى ذلك على ما ذكره اللغویون عن هذه الظاهرة وما استنبطته المختلفة لهذه ال

  من قراءة واطالع حول هذا الموضوع 

فیشمل الجانب التطبیقى لهذه الظاهرة فى القرآن الكریم فقد قمت  أما القسم الثانى

حبة باختیار مجموعة كبیرة من األلفاظ والتراكیب القرآنیة التى تجلت فیها فكرة المصا

اللغویة ثم هدانى اهللا عز وجل إلى تقسیمها تقسیمًا نحویًا یتفق مع أشكال المصاحبة 

وصورها التى ذكرها اللغویون . وهذا التقسیم استفدت منه كثیرًا فى تنظیم الجانب التطبیقى 

فى هذا البحث . فقد قمت بدراسة المصاحبة اللغویة فى القرآن الكریم على مستوى النمط 
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قمت بدراسة المصاحبة اللغویة بین الصفة والموصوف ، والمضاف والمضاف إلیه االسمى و 

والمعطوف والمعطوف علیه . أما دراسة المصاحبة على مستوى النمط الفعلى فاشتملت ،

  وبین الفعل وحرف الجر . ،على دراسة المصاحبة اللغویة بین الفعل واالسم

  ور منها :وقد اتبعت فى دراستى للجانب التطبیقى عدة أم

: دراسة المعنى المعجمى لكل لفظ من ألفاظ المصاحبة دراسة مستقلة ثم دراسة أوًال 

  داللة التركیب .

: دراسة ألفاظ المصاحبة فى السیاق القرآنى وبیان عدد المعانى أو الوجوه التى ثانیا 

  .وردت بها كل صورة من صور المصاحبة وأثر المصاحبة فى التوصل للمعنى المراد 

  .: ذكر عدد المرات التى تكررت فیها صورة المصاحبة فى القرآن الكریم  ثالثاً 

  .: التنبیه إلى التعبیرات االصطالحیة التى نتجت عن هذه المصاحبةرابعًا 

أو أبیات من الشعر ،االستئناس بذكر أحادیث من السنة النبویة المطهرة  خامسًا :
عها فى االستعمال اللغوى وذلك فى بعض وردت فیها صورة المصاحبة للداللة على شیو 

  األحیان .

: التنبیه إلى بعض األحكام الفقهیة التى استفادها العلماء من ظاهرة  سادساً 
  .  المصاحبة اللغویة عندما یتسنى ذلك

  : إظهار مدى التناسب والتوافق بین األلفاظ المتصاحبة فى السیاق القرآنى . سابعاً 

المصاحبة اللغویة فى قضیة الفروق اللغویة فى القرآن الكریم  : التنبیه إلى أثر ثامناً 
ثبات أن كل  من خالل دراسة بعض األلفاظ المترادفة التى جمعت بینها المصاحبة اللغویة وإ

  یها أنها مترادفة .فن غیره من األلفاظ التى یظن الناظر ملفظ له ملمح داللى مستقل یمیزه 

تراكیب داخل الفصول ترتیبًا معجمیًا یوافق حروف قمت بترتیب األلفاظ وال تاسعًا :
  الهجاء .

ین قد أسدیا لى ذالكریمین الل ىّ أن أقدم خالص شكرى إلى أستاذوأود فى هذا المقام 
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  كل نصح ، وقدما لى كل إرشاد فلم یبخال على بجهدهما المبارك وال بوقتهما الثمین إلى 

  ماألستاذ الدكتور / عبد الحلیم محمد عبد الحلی

  واألستاذ الدكتور / محمود عبد العزیز عبد الفتاح

فقد شرفت بإشرافهما على هذا البحث مما كان له األثر الكبیر على إتمام هذا البحث 
خراجه بهذه الصورة . فقد أنارت توجیهاتهما الرشیدة كلمات البحث وأضاءت آراؤهما  وإ

رتهما الثاقبة ودقتهما البالغة ، السدیدة ثنایاه ، فارتقى البحث من حال إلى حال بفضل نظ
وكما نهلت من فیض علمهما الغزیر فقد تعلمت منهما الخلق الرفیع والسلوك القویم فهما 
یحرصان دائمًا على تعلیم الباحث األدب قبل العلم والدین قبل كل شىء ، ولم ال ؟ فسمتهما 

الجزاء . واجعل اللهم  التقوى وعلى محیاهما یشرق نور اإلیمان . فاللهم اجزهما عنى خیر
الصدیقین والشهداء والصالحین آمین ...  و ذلك فى میزان حسناتهما ، واجعلهما مع النبیین

  آمین

: أود أن أقول إن هذا العمل المتواضع ما هو إال جهد المقل فال أدعى فیه وأخیرًا 
  قبول والرضا .واهللا أسأل أن ینال ال ρكماًال فالكمال هللا تعالى وحده والعصمة لرسوله 

وما كان فیه من تقصیر فمن  ،وما كان فیه من توفیق فمن اهللا وحده ال شریك له
نفسى والهوى والشیطان ، وحسبى أنى بشر أخطئ وأصیب . ومعذرتى أننى مازلت طالب 
علم یحاول أن یضع قدمه على بدایة طریق العلم . واهللا تعالى أسأل أن یجعل هذا العمل 

  یم وأن یجعل هذا الجهد فى میزان حسناتى "خالصًا لوجهه الكر 

 } tΠ öθ tƒ Ÿω ßì xÿΖ tƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖ t/  �ω Î) ô tΒ ’ tA r& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠ Î= y™ { ٨٩:٨٨[الشعراء 

 . [  
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  محمد عبد الفتاح الحسینى ةالباحث / حماد                             

***  
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 التمهيد 
  :ويشمل   

  تعريف بعلم الداللةال - ١       
  دة الدالليةـــــالوح - ٢       

  

  

  

  

  

  

  

  تمهيد 

  تعريف بعلم الداللة ال -١



  

  

١٠  

  فى اللغة تشیر إلى معنى اإلرشاد إلى الشىء والتعریف به . –بتثلیث الدال  –الداللة 

م أدالؤها، وأدللت الطریق:اهتدیت ،وهو دلیل المفازة وه ى الطریق:  " دله عل األساسففى 
  أى أرشده إلیه وهداه. .)١( :الدال على الخیر،كفاعله،ودله على الصراط المستقیمومن المجازإلیه.

:  " وقد دله على الطریق یدله داللة وداللة ودلولة ... ودللت بهذا الطریق : وفى اللسان 
  .)٢(عرفته " 

  .)٣(هو المرشد والكاشف " :" اسم الفاعل دال ودلیل و  وفى المصباح

  .)٤(" ویثلث ،ودلولة ،فاندل :سدده إلیهدله علیه داللة، وفى القاموس:   "

: "عرف علماء المسلمین الداللة بأنها : هى كون الشىء بحالة یلزم من وفى االصطالح 
  .)٥(العلم به العلم بشىء آخر ، والشىء األول هو الدال ، والثانى هو المدلول " 

للفظ هو الدال ، والذات هى االلة لفظ : " محمد " على معناه الذى هو الذات " فوذلك كد
  .)٦(المدلول ، وفهم الذات من اللفظ هو معنى الداللة "

   وبالنظر  إلى التعریف السابق یظهر أنه تعریف عام

الداللة "إال أننا نجد أنهم  قد استعملوا مصطلح الداللة استعماًال خاصًا باأللفاظ فقالوا : " 
اللفظیة الوضعیة : هى كون  اللفظ بحیث متى أطلق أو تخیل فهم منه معناه للعلم بوضعه وهى 
المنقسمة إلى المطابقة والتضمن وااللتزام ، ألن اللفظ الدال بالوضع یدل على تمام ما وضع له 

                                     
  .  ١٩٣ص  م٢٠٠٠ -ه  ١٤٢٠ ––لبنان  –بیروت دار الفكر  - أساس البالغة للزمخشرى )١(
 ٤٠٠ص  – لدل - مادة  ٣ جم ٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٣القاهرة  –لسان العرب البن منظور مطبعة دار الحدیث  )٢(

 ،٤٠١ .  
 - ه  ١٤٢١الطبعة األولى  –القاهرة  –الحدیث  عربى للفیومى دار –معجم عربى  –المصباح المنیر  )٣(

  .  -ل دل –مادة  ١٢١م ص ٢٠٠٠
 ٠-ه  ١٤٢٠الطبعة الثانیة  –لبنان  - بیروت  – إحیاء التراث العربىدار  –القاموس المحیط للفیروز آبادى )٤(

  .  -دلل - مادة ١٣٢٢ص  ٢ج  م٢٠٠
  ٩٣ص  –م  ١٩٣٨ - ه  ١٣٥٧بى الحلبى وأوالده بمصر مطبعة مصطفى البا –التعریفات لعلى بن محمد الجرجانى  )٥(
دار على للطباعة الطبعة األولى  - الدالالت وأثرها فى تفسیر القرآن الكریم د. محمد سالم أبو عاصى  )٦(

  . ١٦م ص ١٩٩٧ -ه  ١٤١٨



  

  

١١  

إنه یدل على بالمطابقة ، وعلى جزئه بالتضمن ، وعلى ما یالزمه فى الذهن بااللتزام كاإلنسان ف
  .)١(تمام الحیوان الناطق بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن ، وعلى قابل العلم بااللتزام " 

وبالنظر إلى هذا التعریف یتبین أن تعریف الداللة فى االصطالح یرتبط بالداللة فى معناها 
لداللة اللغوى " حیث انتقلت اللفظة من معنى الداللة على الطریق وهو معنى حسى إلى معنى ا

  .)٢(على معانى األلفاظ وهو معنى عقلى مجرد " 

أما عن مصطلح علم الداللة فهو " مفهوم عام یختص بالمعنى ویمتد إلى كل مستوى لغوى 
  .)٤(. ویعرف علم الداللة على " أنه دراسة المعنى " )٣(له عالقة بالداللة " 

المعنى . فذكر أنه هو "العلم ات تدور حول هذا فریععدة ت )٥(/ أحمد مختار عمروقد ذكر د
" ذلك الفرع الذى یدرس الشروط الواجب توافرها فى الرمز حتى یكون قادرا  أو ىنالذى یدرس المع

على حمل المعنى " لذا یالحظ أن كثیرًا من العلماء العرب یساوون بین مصطلحى الداللة والمعنى 
  .)٦(  semanticsسیمانتیك  فى "الداللة على هذا الفرع الحدیث من علم اللغة وهو ال

وأود أن أشیر إلى أن علم الداللة أو دراسة المعنى هو " قمة الدراسات اللغویة ، فهو غایة 

  .)٧(الدراسات الصوتیة والفونولوجیة والنحویة والقاموسیة " 

(  میشال بلایر" وقد ظهر هذا المصطلح فى نهایة القرن التاسـع عشـر على ید الفرنسى 
                                     

  .  ١٩٣التعریفات ص  )١(
الطبعة األولى  –المصریة القاهرة  مكتبة النهضة –علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة د. فرید عوض حیدر  )٢(

  .   ١٢م ص  ١٩٩٨
 –مكتبة دار العروبة الكویت  –تألیف : فرانك بالمر ترجمة : د. خالد جمعة  –مدخل إلى علم الداللة  )٣(

  .  ٣١ص  –م ١٩٩٧الطبعة األولى 
 –م ١٩٩٤اضل دمشق دار الف –ترجمة د. نور الهدى لوشن  –كلود جرمان ، ریمون لوبالن  –علم الداللة   )٤(

  . ٥مقدمة المترجمة ص 
  .  ١١م ص ١٩٩٣ –الطبعة الرابعة  - عالم الكتب  –د. أحمد مختار عمر  –علم الداللة  )٥(
  . ١٦علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة . د. فرید حیدر ص   )٦(
م ١٩٩٧اهرة الطبعة الثانیة الق –دار الفكر العربى  –علم اللغة مقدمة للقارئ العربى د . محمود السعران  )٧(

  . ٢٣٧،  ٢١٣ص 



  

  

١٢  

Michel Breal .فقد قام بأول دراسة علمیة حدیثة خاصة بالمعنى فى كتابه (Essaide 

semantique  وقد استعمل بلایر مصطلح )١("  ١٨٩٧سنة  .semantique  وهو مأخوذ من

بمعنى دل . ثم انتقل  semaineinبمعنى العالمة و  semantikos. فقد"  اشتقه من )٢(الیونانیة "

  . (*) )٣() semantik) واأللمانیة ( semanticsالمصطلح إلى اإلنجلیزیة ( 

وقد كان لجهد بلایر األثر الكبیر فى جمهور الباحثین فانتشر مصطلحه وساد عند اللغویین 

  .)٤(وعند غیرهم " 

  أنواع الداللة : 

  قسم الباحثون الداللة إلى عدة أنواع ولكل نوع منها أهمیة فى الوصول للمعنى . 

  : تية أوالً  : الداللة الصو

  .)٥(والمراد بالداللة الصوتیة تلك الداللة : " التى تستمد من طبیعة بعض األصوات "

تها باختالف األصوات فیها وذلك ألن " الكلمة إذا فهناك كثیر من الكلمات تختلف دالال
أضیف إلیها صوت أو حذف منها صوت فإن ذلك یؤدى إلى تغیر فى معناها تبعًا لهذا التغیر 

                                     
وینظر : وصف اللغة العربیة  ٥مقدمة ص  –، وینظر علم الداللة لكلود جرمان  ٢٣٧ینظر السابق ص  )١(

 –داللیًا فى ضوء مفهوم الداللة المركزیة " دراسة حول المعنى وظالل المعنى" د. محمد محمد یونس 
وینظر : فقه اللغة المقارن د. إبراهیم السامرائى . دار العلم  . ٧٥م ص ١٩٩٣منشورات جامعة الفاتح 

  . .  ١٧٢ص  ١٩٨٧بیروت الطبعة الرابعة  –للمالیین 
  بتصرف .  ٣١ینظر علم الداللة فرانك بالمر ص   )٢(
  . ١٢٩م  ص ١٩٩٨القاهرة  –مدخل إلى علم اللغة د. محمود فهمى حجازى دار قباء  )٣(

لعربیة قد أطلق على علم الداللة مصطلح ( السیمیة) ولكن ر إلى أن مجمع اللغة اد. كمال بش(*) وقد أشار 
فضل د/ بشر اسم ( السیمانتیك) الشتهاره بین الدارسین العرب . ینظر : دراسات فى علم اللغة د. كمـال 

  . ١٤م ص  ١٩٧٣الطبعة األولى  –مصـر  –محمد بشر . دار المعـارف 
  . بتصرف ١٣٠ مدخل إلى علم الداللة ص )٤(
  .  ٤٦م ص ١٩٨٠الطبعة الرابعة  –داللة األلفاظ د. إبراهیم أنیس مكتبة األنجلو المصریة   )٥(



  

  

١٣  

  .)١(الصوتى " 

  ومن األمثلة على ذلك كلمتا (النضح ) و(النضخ ) . 

" فكالهما لسیالن الماء ونحوه إال أن األول سیالن ضعیف فناسبته الحاء الرقیقة والثانى 
سیالن قوى فناسبته الخاء الغلیظة . ومثلهما (سد) و(صد) فكالهما لمعنى الحاجز إال أن األول 

له السین الضعیفة ، والثانى لجانب الجبل وهو قوى لسد الباب ونحوه وهو ضعیف فاستخدم 
  . )٢(فاستخدم له الصاد القویة " 

باب إمساس األلفاظ  (هذه الداللة الصوتیة فى  –رحمه اهللا تعالى  – ابن جنىوقد تناول 
  . )٣(")أشباه المعانى 

رتفاع (= لح الصوتـى الدال على االطویرتبط التنغیم بهذا النوع من الداللة وهــو " المص
وبعبارة أخرى " هو رفع  )٤(الصعود ) واالنخفاض (= الهبوط ) فى درجة الجهر فى الكالم " 

  .)٥(الصوت وخفضه فى أثناء الكالم للداللة على المعانى المختلفة للجملة الواحدة "

  .)٦(وقد یطلق علیه اسم " موسیقى الكالم " 

على السامع إذا مااستوجب الكالم التنغیم  وللتنغیم دوره فى جانب الداللة فقد یخفى المعنى

MΡ|  {وغفل عنه المتكلم ومن ذلك قوله تعالى وهو یخاطب عیسى علیه السالم : r& u |M ù= è% 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹ Ïƒ ªB $# u’ Í hΓ é& uρ È ÷ yγ≈ s9 Î)  ÏΒ Èβρ ßŠ «! ]  فإن " االستفهام فى اآلیة ١١٦. [المائدة:  } ) #$

االستفهام حتى ال یفوت على بعض المستمعین أن هذا موضع یحتاج إلى تنغیم القارئ نغمة 

                                     
  .  ٣٠علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة . د. فرید حیدر ص )١(
م  ١٩٨٦ - ه ١٤٠٦الطبعة الثانیة  –علم اللغة بین القدیم والحدیث د. عبد الغفار هالل مطبعة الجبالوى  )٢(

  . ٣١٢ ص
  . ١٥٧،  ١٥٢ص  ٢بى الفتح عثمان بن جنى . تحقیق د. محمد على النجار المكتبة العلمیة ج الخصائص أل )٣(
  . ١٥٩علم اللغة مقدمة للقارئ العربى ص   )٤(
القاهرة الطبعة  –مكتبة الخانجى  –المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى د. رمضان عبد التواب  )٥(

  .  ١٠٦م ص ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥ الثانیة
  .  ١٤٢م ص ١٩٩٩الطبعة الرابعة  –مكتبة األنجلو المصریة  - األصوات اللغویة د. إبراهیم أنیس   )٦(



  

  

١٤  

  .)١(استفهام"

الختالف النغمة فى النطق ومن  وهناك بعض اللغات " تختلف فیها معانى الكلمات تبعاً 
أشهر هذه اللغات اللغة الصینیة فكلمة (فان) فى اللغة الصینیة تؤدى ستة معان ال عالقة بینها 

مسحوق ) ولیس هناك من فرق سوى النغمة  –یقسم  –واجب  –شجاع  –یحرق  –هى ( نوم 
  .   )٢(الموسیقیة  فى كل حالة " 

النبر وهو " وضوح نسبى لصوت أو مقطع إذا  –أیضًا  - ومن مظاهر الداللة الصوتیة   
ویعرفه بعض العلماء بأنه " الضغط على مقطع  )٣(قورن ببقیة األصوات والمقاطع فى الكالم" 

  .)٤(لیجعله بارزًا أوضح فى السمع مما عداه من مقاطع الكلمة " ةمخاص من كل كل

وترتبط ظاهرة النبر بقضیة الداللة " فقد تتغیر الداللة باختالف موقعه من الكلمة فبعض 
نجلیزیة تستعمل اسمًا إذا كان النبر على المقطع األول منها فإذا انتقل النبر على الكلمات فى اإل

  .)٥(صبحت فعًال وتستعمل حینئذ استعمال األفعال" مقطع آخر من الكلمة أ

  ثانيا: الداللة الصرفية :   

وذلك ألن الصیغ اللغویة لها  )٦(وهذا النوع من الداللة " یستمد عن طریق الصیغ وبنیتها "

تدل  –بأنواعها الماضى والمضارع واألمر  –وظیفتها فى الداللة على المعنى " فصیغ األفعال 

منه ، وما یتصل بهذه األفعال من حروف الزیادة والتوكید واللواحق األخرى على الحدث وز 

  .)٧(ومایدخلها من التضعیف وغیره ، فكل ذلك له أثره فى توجیه المعنى "

فعلى سبیل المثال لو نظرنا إلى الهمزة فى اللغة العربیة لوجدنا أن لها داللتها الخاصة التى 

                                     
  .  ٣٤علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة ص  )١(
  .  ٤٧، وینظر : داللة األلفاظ ص  ١٤٣،  ١٤٢األصوات اللغویة ص  )٢(
  . ١٦٠م ص  ١٩٥٤مام حسان القاهرة مناهج البحث فى اللغة د. ت )٣(
  .  ١٠٣المدخل إلى علم اللغة ص  )٤(
  .  ٤٦داللة األلفاظ ص  )٥(
  .   ٤٧المصدر السابق  )٦(
  . ٢٠٠علم اللغة بین القدیم والحدیث ص  )٧(



  

  

١٥  

أول الفعل فتكون للتعدیة مثل أكرمت محمدًا أو تكون للداللة  تؤثر فى المعنى " فتزاد الهمزة فى
على حلول وقت الشىء مثل أحصد الزرع ( حان وقت حصاده ) أو تزاد للداللة على الدخول فى 
زمان أو مكان كأمسى وأتهم  أى ( دخل فى المساء ، وتهامة ) وقد تأتى الهمزة للداللة على 

  . )١( ت شكواه وعجمته ) "اإلزالة كأشكیته وأعجمته أى ( أزل

ذا مانظرنا إلى صیغ األسماء نجد أن " صیغ األسماء  تحمل العدید من المعانى  –أیضًا  –وإ
التى تتنوع بتنوعها كأسماء الفاعلین والمفعولین ، وصیغ المبالغة ، وأسماء الزمان والمكان ، 

  . )٢(والتصغیر والنسب ، والجموع فلكل منها معنى یؤدیه "

الذكر أن الداللة الصرفیة نوع من أنواع الداللة التى ال یمكن أن یغفل عنه دارس  وخالصة

  المعنى وذلك لما تتمتع به من أهمیة قصوى فى الوصول إلى المعنى المراد .

  ثالثا: الداللة النحوية  :   

وهى " الداللة المحصلة من استخدام األلفاظ أو الصور الكالمیة فى الجملة المكتوبة أو 

  . )٣(المنطوقة على المستوى التحلیلى أو التركیبى " "

والترتیب النحوى للكلمات له أثره فى المعنى المراد ، والبد من مراعاة هذا الترتیب السیما " 

  . )٤(أن ترتیب الكلمات والعبارات محكوم بقواعد ونظم تختلف من لغة إلى أخرى""

امًا من الكلمات التى ارتبط بعضها ببعض وذلك ألن اللغة فى حقیقة أمرها لیست إال " نظ

. فنجد أن اللغة العربیة مثًال لها نظامها الدقیق فى )٥(ارتباطًا وثیقًا تحتمه قوانین معینة لكل لغة "

هذا التنظیم النحوى بل هو كما یقول د . إبراهیم أنیس " یحتم نظام الجملة العربیة أو هندستها 

                                     
  . المصدر السابق نفسه بتصرف  )١(
  . المصدر السابق نفسه   )٢(
  .  ٤٣علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة ص )٣(
  . ٢٠٠علم اللغة بین القدیم والحدیث  ص  )٤(
  . ٢٩٥م ص ١٩٧١القاهرة الطبعة الرابعة  –مكتبة األنجلو المصریة  –من أسرار اللغة د. إبراهیم أنیس  )٥(



  

  

١٦  

  . )١(لعسیر أن یفهم المراد منها " "ترتیبًا خاصًا لو اختل أصبح من ا

  . ذهب محمد إلى المعهد ولینظر القارئ إلى هذا المثال : 

المعهد ذهب فالمعنى مفهوم وواضح فلو حاولنا أن نخل بترتیب هذه الجملة وقلنا مثًال ( 
ماء لوجدنا خلًال فى المعنى المراد ولما توصلنا إلى مراد المتكلم " لذا یشترط عل ) .محمد إلى 

؛ ألنه "  )٢(النحو أن یجرى ترتیب الكلمات حسب مارسموه من قواعد فال یخل المتكلم بشىء منها "
حین تأتى الجملة مخالفة ألسس التركیب النحوى ُتْسَند إلى الرطانة ، ألنها تعد كالمًا غیر 

ذا كان الترتیب النحوى له دوره فى تحصیل المعنى فإن " المواقع اإلع)٣(مفهوم" رابیة مهمة لبیان . وإ
المعنى وتوضیحه ، فالجملة ( أكرم محمد علیا ) لها معنى خاص ، فإذا تغیر حكمها النحوى بأن 

.  )٤(جعل الفاعل مفعوًال والمفعول فاعًال فقیل : ( أكرم على محمدًا ) كان المعنى مختلفًا تمامًا "
  وهذا االختالف قام به اإلعراب .

ً : الداللة المعجمية     :   رابعا

وهى المعنى األول للكلمة الذى تنصرف إلیه الذهن عند النطق به بعیدًا عن أى سیاق كما 
یقول د/ عبد الغفار هالل " هى الداللة التى وضعها األسالف لأللفاظ المختلفة وتكفلت ببیانها 

مها قوامیس اللغة حسب ماارتضته الجماعة واصطلحت علیه ، وتستعمل فى الحیاة الیومیة بعد تعل
وقد أطلق علیها د. أنیس  )٥(بالتلقین والسماع والقراءة واالطالع على آثار السابقین شعرًا ونثرًا "

 د.   التى یعرفها أبناء المجتمع كله أو عامتهم.  ودراسة المعنى المعجمى تع)٦("الداللة المركزیة "
عجمیة بثالثة فروع انبثقت أول خطوة للحدیث عن الكلمة وداللتها " وقد اتصلت دراسة الداللة الم

   -عن علم اللغة الحدیث وهى : 

  semanticsعلم الداللـة   -١

                                     
  . ٤٨داللة األلفاظ ص  )١(
  . ٢٠١علم اللغة بین القدیم والحدیث  ص  )٢(
  . ٢٠٩مدخل إلى علم الداللة . فرانك بالمر ص  )٣(
  . ٢٠١علم اللغة بین القدیم والحدیث  ص  )٤(
  .  ٤٩وینظر : داللة األلفاظ ص  ١٩٦علم اللغة بین القدیم والحدیث  ص  )٥(
  . ١٠٧،  ١٠٦داللة األلفاظ   )٦(



  

  

١٧  

 vocabularyالمفـردات   -٢

  lexicologyعلم المعاجم   -٣

   وهذه العلوم الثالثة تهتم بدراسة الكلمة دراسة داللیة وأعمها علم الداللة "(1).

   -"وتتسم هذه الداللة المعجمیة بما یأتى : 

  متعددة ومحتملة .  -٢عامة ألنها لیست فى سیاق محدد .          داللتها  -١

.وهذا یظهر فى كثیر من األلفاظ التى تطورت دالاللتها " بعد عصر )٢(قابلة للتغیر ":  -٤
تدوین اللغة نتیجة اختالف حیاة األجیال المتعاقبة وما جد من مستحدثات وأمور تقتضى 

  .)٣(التغییر"

ة الشك أن دورها هو أهم دور فى فهم المعنى " والعمل اللغوى والداللة المعجمیة للكلم
عمومًا إذ الداللة هى جوهر الظاهرة اللغویة ومن دونها ال یتأتى لأللفاظ والتراكیب وظیفة وفاعلیة 

")٤(.  

  .)٥(ولكن البد من اإلشارة إلى أن" المعنى المعجمى لیس كل شىء فى إدراك معنى الكالم"

  هذا البحث . وهذا سیتضح من خالل 

  

  الوحدة الداللية   -٢

 –إن شاء اهللا تعالى  –من الحقائق التى البد أن نقررها قبل الخوض فى غمار هذا البحث 
  ونتفق علیها قضیة الوحدة الداللیة ، وذلك الرتباطها الوثیق بفكرة هذا البحث .

                                     
  .  ٤٨علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة ص  )١(
غة العربیة معناها ومبناها د. تمام بتصرف یسیر وینظر : الل ٥١علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة ص   )٢(

  . . ٣٢٣م ص  ١٩٧٩ –الطبعة الثانیة  –حسان الهیئة المصریة العامة للكتاب 
  . ١٩٧علم اللغة بین القدیم والحدیث  ص   )٣(
لبنان  –دار المعرفة بیروت  –المعجم  العربى بحوث فى المادة والمنهج والتطبیق د/ ریاض زكى قاسم   )٤(

  . ٢٣٥م ص ١٩٨٧ - ه  ١٤٠٧ى الطبعة األول
  . السابق نفسه   )٥(



  

  

١٨  

  مفهوم الوحدة الداللية :   

، وبعضهم قد أطلق مصطلحًا  semantic unitفقد أطلق علیها بعض العلماء " مصطلح 
  والمصطلح األول هو مایمیل إلیه البحث .   )١(" sememeآخر وهو مصطلح 

وقد أشار د. أحمد مختار عمر إلى أن وجهة نظر العلماء اختلفت حول تعریف الوحدة 
من المالمح الداللیة :" فمنهم من قال :إنها الوحدة الصغرى للمعنى . ومنهم من قال : إنها تجمع 

  .)٢(التمییزیة ، ومنهم من قال : إنها أى امتداد من الكالم یعكس  تباینًا داللیًا "

  والكالم المنطوق كله یمكن أن یتحدث عنه من جانبین . 

  lexical unitإما كوحدة معجمیة  -١

  semantic unitأو كوحدة داللیة  -٢

متحدثًا عن وحدة معجمیة ولكن  فحینما یكون التركیز على صیغة معینة ، یكون الدارس
  .)٣(حینما یكون التركیز على معنى الصیغة ، یمكن للمرء أن یستعمل مایسمى بالوحدة الداللیة "

 )٤() وأنه لیس مقصورًا على الكلمة المفردة"الوحدة الداللیة ویظهر من هذا :" اتساع مفهوم (
ن كان كثیر من اللغویین" جعلوا الكلمة المفردة أصغر  أو هى الوحدة  اعنصر یؤدى معنى متمیز وإ

  .)٥(الصغرى للمعنى " 

) لهذه النظریة حیث یقول " إن شأن من یبحث عن  ث . ج . باْتسلوقد نقل بالمر نقد ( 
وحدة داللیة ال تتجاوز حدود  الكلمة لكون هذه الحدود أوضح من غیرها ، یشبه شأن من یبحث 

  .)٦(عن كرة ضائعة فى مرج أخضر "

  حدات الداللية ؟  ما الو

) تقسیمه للوحدة الداللیة إلى أربعة أقسام Nidaنیدا ( –قد نقل د/ أحمد مختار عمر عن 

                                     
  . ٣١علم الداللة د. أحمد مختار عمر ص  )١(
  . المرجع السابق نفسه  )٢(
  . ٣٢المرجع السابق  )٣(
  .  ١٣م ص ١٩٩٥دراسات فى علم اللغة د. مصطفى إبراهیم عبد اهللا  )٤(
  . ١١المصدر السابق ص  )٥(
  . ٨٦ص  مدخل إلى علم الداللة . بالمر )٦(



  

  

١٩  

  .)١(رئیسة وهى :  

  أكبر من كلمة ( تركیب) .  -٢    الكلمة المفردة . -١

  أصغر من كلمة ( مورفیم متصل ) یعنى ( وحدة صرفیة) .  -٣

  تیة)  . أصغر من مورفیم ( صوت مفرد) ( وحدة صو  -٤

یوضح هذه األقسام بعدما أضاف قسمًا آخر وهو  )٢(وقد رسم د/ أحمد مختار عمر شكًال 
  الجملة فتكون المحصلة عنده خمسة أقسام للوحدة الداللیة كما یظهر من هذا الشكل : 

  الجملة

  

  التركیب                                     

  الكلمة     أكبر                              

  أصغر                                                                 

  المورفیم المتصل                                             

  الصوت المفرد                                   

  أوالً :  الكلمة المفردة :   

ت الداللیة ألنها تشكل أهم مستوى أساسى للوحدات " تعد الكلمة المفردة من أهم الوحدا

  .)٣(ها بعضهم الوحدة الداللیة الصغرى " دالداللیة حتى ع

فقد عدها " (بلومفیلد) " صیغة صغرى مستقلة " أى عدها أصغر وحدة لغویة یمكنها أن 

محدد وهذا تأتى مفردة ... وذلك لوجود عناصر داللیة ال یمكنها أن تأتى مستقلة لتشیر إلى معنى 
                                     

  .  ١٨، دراسات فى علم اللغة ص  ٣٢علم الداللة ص )١(
  .  ٣٢ینظر : علم الداللة ص  )٢(
  . ٣٢المصدر السابق ص  )٣(



  

  

٢٠  

  .)١(كما هو موجود فى العربیة من " ال : التعریف والتنوین "

  .)٢("  وينظر للكلمة من جوانب أربعة

  من حیث وضعها فى المعجم وشرحها وتكون وحدة معجمیة یعنى بها صانع المعجم .  -١

.  وتدخل فى free morphemeمن حیث الصیغة أو المبنى وتكون وحدة صرفیة حرة  -٢

  البحث الصرفى .  مجاالت

وتدخل فى مجال البحث  semantic unitمن حیث داللتها وتكون وحدة داللیة   -٣
  الداللى من زاویتین : 

  الداللة المعجمیة للكلمة كما یشرحها فى المعجم .   -أ

داللة الصیغة أو داللة المبنى مثل داللة ( َفّعال) بتشدید العین على المبالغة أو الحرفة،  - ب
  ة ( ِفعالة ) على الحرفة ... الخ . ودالل

  من حیث عالقتها بغیرها من الكلمات وقد اتخذها نحاة العرب وحدة تحلیلیة للجملة. -٤

أن األلفاظ اللغویة " لیست جمیعها متساویة فى اإلشارة إلى نوع  –أیضَا  –ومما یذكر هنا 
  ا بین : " " إلى التمییز داللیهنرى سویت مما دعا "  )٣(داللى واحد " 

  ف .یلط –أزرق  –غنى  –األلفاظ الدالة بذاتها نحو : شجرة  -

  .)٤(من و .... "  –الذى  –األلفاظ " فارغة الداللة " أو األلفاظ الصیغیة نحو : هو  -

) إلى أن النوع الثانى من األلفاظ األولى به أن " یسند إلى النحو ألنها بالمروقد أشار (

                                     
  . بتصرف یسیر ٨١مدخل إلى علم الداللة  بالمر ص  )١(
  .  ٢٣دراسات فى علم اللغة د. مصطفى عبد اهللا ص  )٢(
  .  ٨٠مدخل إلى علم الداللة  بالمر ص   )٣(
  . المصدر السابق نفسه  )٤(



  

  

٢١  

) ما تحمله من مضمون ولكنه ذكر بالمرولم ینكر ( )١(حوى مع غیرها " تكتسب داللتها بتركیبها الن

أن مضمونها نحوى ال حقیقى ألن تحقق هذه الداللة مرهون بارتباط الكلمة بكلمات أخرى أو بجملة 

أخرى ، ولهذا ینبغى أال تدرس أمثال هذه األلفاظ داللیا حین تأتى مفردة معزولة عن سیاقها ، 

نما یفضل االهتم   .)٢(ام بداللتها وهى فى البناء اللغوى " وإ

ً التركيب :      ثانيا

وهذا النوع من الوحدات یرتبط بهذه الدراسة التى بین أیدینا وهى دراسة المصاحبة اللغویة 

فإن التركیب من الوحدات الداللیة :" المتركبة من وحدات على مستوى الكلمة ، فنعنى بها تلك 

ها الكلى بمجرد فهم معانى مفرداتها وضم هذه المعانى بعضها إلى العبارات التى ال یفهم معنا

  ."  )٣( idiomaticبعض ، وفى هذه الحالة یوصف المعنى بأنه تعبیرى 

عمر  د/ أحمد مختاروللمصاحبة اللغویة دورها البارز فى تكوین هذه القطاعات اللغویة ، وقد ذكر 

. فإذا كان لفظ یقع فى صحبة آخر دائما فمن الممكن idiomsأنها " یمكن أن تساعد فى تحدید التعبیرات 

  .)٤(أن یستخدم هذا التوافق كمعیار العتبار هذا التجمع مفردة معجمیة واحدة ( تعبیرًا ) " 

  .)٥(هذا ،  ویدخل تحت هذه الوحدة أنواع ثالثة هى : 

  unitary complexالتركیب  .  - ب           idiomالتعبیر .  –أ 

  composite expressionأو التعبیر المركب    composite. المركب  -ج

وهو :"  تجمع من الكلمات یملك معانى حرفیة ومعنى غیر حرفى مثل  idiomفالتعبیر : 
                                     

  .  ٨٠مدخل إلى علم الداللة_ بالمر ص  )١(
  . المصدر السابق نفسه  )٢(
  .  ٣٣علم الداللة أحمد مختار عمر ص  )٣(
الطبعة األولى  –عالم الكتب  –وینظر : صناعة المعجم الحدیث د / أحمد مختار  ٧٨المصدر السابق ص  )٤(

  .  ١٣٣م ص ١٩٩٨ -ه  ١٤١٨
  . بتصرف یسیر   ٣٤الداللة أحمد مختار عمر ص   علم )٥(



  

  

٢٢  

  التعبیر العربى :( ضرب كفًا بكف ) الذى یحمل معنى ( تحیر).

الصیغ الحرة،  ) بأنه ما یتكون من صیغتین أو أكثر مننیداأما التركیب الموحد فقد عرفه (
أو ما یتكون من مجموعة كلمات یتصرف تجمعها ككل بطریقة مختلفة عن الطبقة الداللیة للكلمة 

الذى ال یشیر إلى مبنى ولكن  white houseالبیت األبیض ومثال ذلك :  head wordالرئیسیة 
تدل على إلى مؤسسة سیاسیة ، وعلى هذا فحین یصنف داللیا ال یمكن وضعه مع الكلمات التى 

  قصر ..... –بیت  –كوخ  –اإلقامة مثل : فیال 

  ولكن یوضع ضمن المجال الداللى الخاص بالمؤسسات الحكومیة ".

  وبهذا یظهر أن التركیب الموحد یساهم فى تحدیده المجال الداللى .

 وأما المركبات أو التعبیرات المركبة فتختلف فى أن الكلمة الرئیسیة فیها ماتزال تحتفظ بنفس
  .  field workمجالها الداللى  

ً الجملة  :      ثالثا

یعتبر بعض اللغویین الجملة من " أهم وحدات المعنى ، بل ویعتبرها بعضهم أهم من الكلمة 
نما معناها فى الجملة التى ترد فیها وعندما  نفسها ، وعند هؤالء ال یوجد معنى منفصل للكلمة وإ

فهذا یعنى أن هناك جمًال تقع فیها الكلمة أو العبارة ، وهذه یقال : إن كلمة أو عبارة تحمل معنى 
  . )١(الجمل تحمل معنى "

ویحدد مفهوم الجملة بأنها " كل تعبیر مكون من وحدات صوتیة ووحدات صرفیة وكلمات ، 

وعالقات نحویة ، ولكل عنصر من هذه العناصر داللته ومفهومه الخارجى ، وذلك باستثناء 

وداللة الجملة  هى مجموع هذه الدالالت التى تنسب ألجزائها ، ومجموع  الوحدات الصوتیة .

  .)٢(بعض اآلثار المترتبة على وجود هذه الداللة المختلفة بعضها إلى جوار بعض "

                                     
  .   ٣٤علم الداللة أحمد مختار عمر ص   )١(
  .  ١٢٨وینظر : التحلیل الداللى للجملة العربیة د. عبد الرحمن أیوب ص  ٢٩دراسات فى علم اللغة ص  )٢(



  

  

٢٣  

  .)١(هذا والجملة بصفة عامة ینظر إلیها من جانبین  

ة للجملة ، وهى من حیث البنیة والتركیب الداخلى ، أى العناصر النحویة المكون األول :
  بذلك وحدة نحویة . 

: من حیث الداللة وهى داللیة نحویة مثل : الفاعلیة والمفعولیة واالبتداء والخبریة الثانى 
  والطلب واإلنشاء واألمر والنهى والترجى والدعاء ... إلخ ، وهى بذلك وحدة داللیة . 

ً : الوحدة الصرفية المقيدة :      رابعا

یة التى تعد أقل من كلمة وتتمثل فى المورفیم المتصل ویشمل ذلك " وهى الوحدة الدالل
السوابق واللواحق ، فاألولى مثل أحرف المضارعة ، والسین الدالة على االستقبال ... والثانیة مثل 

  .)٣(. مثل " الواو فى الداللة على الجمع فى كتبوا " )٢(الضمائر المتصلة "

ذا مانظرنا إلى الوحدات الصرفیة  من " جانب المبنى ، كانت النظرة خاصة بموضوع علم وإ

  .)٤(الصرف ، أما إذا نظرنا من الجانب الداللى فنجعلها وحدة داللیة " 

ً : الوحدة الصوتية :      خامسا

اعتبر بعض العلماء الصوت وحدة داللیة مستقلة وذلك استنادا إلى " القول بأن تمییز أى 

عنى تحدید مدلوله فالباء غیر الفاء ، والتاء غیر الطاء ، لما فرد من أفراد مجموعة ما عن سواه ی

بین كل فرد من أفراد هاتین المجموعتین من وجوه شبه ووجوه اختالف تمیز أحدهما من اآلخر 

  .)٥(ویعد هذا التمییز داللة على مستوى هذه الموازنة ... " 

وحدة ال یمكن اعتبارها ( وقد رد بعض العلماء  هذا الرأى وقالوا : إن الوحدة الصوتیة 
  . داللیة)

                                     
  . ٣٢دراسات فى علم اللغة ص  )١(
  .   ٣٤علم الداللة  ص   )٢(
  . ٢٢م اللغة ص دراسات فى عل )٣(
  . المصدر السابق نفسه  )٤(
  . ١٠٩وینظر : التحلیل الداللى للجملة العربیة د. عبد الرحمن أیوب ص  ٢٠ص  المصدر السابق )٥(



  

  

٢٤  

  : )١(وردوا هذا الرأى من جانبین 

أن داللة الوحدة الصوتیة ، وما تتمیز به من مجموع الصفات األدائیة التى تؤدى  األول :
من خاللها هى داللة داخل المجموعة الصوتیة التى تنتمى إلیها ، حسب تصنیف الوحدات 

  س لهذا النوع من الداللة مقابل فى الواقع الخارجى . الصوتیة فى النظام الصوتى ، ولی

: أن داللة الوحدة ال تسمح بإقامة عالقة ما من العالقات الداللیة بینها وبین غیرها الثانى 
سواء من الوحدات الصوتیة أم من الوحدات الصرفیة أم من الكلمات والتراكیب والجمل وهى السمة 

  ة . الرئیسیة فى تمیز الوحدة الداللی

وقد أقر أصحاب هذا الرأى باعتبار الوحدة الصوتیة التركیبیة " التنغیم "،  وحدة داللیة فقط 
ألنه یرادف معنى اإلخبار واالستفهام أو التعجب ویتخذ فى نظام الكتابة رمزًا له كالنقطة (.) 

  وعالمة االستفهام (؟) وعالمة التعجب (!) .

رها الكبیر فى الداللة وهذا ال یمكن إنكاره مطلقًا ، وقد أن الوحدة الصوتیة لها أث ویرى البحث
ظهر هذا جلیا عند الحدیث عن الداللة الصوتیة ، ولكن أن نعتبر الصوت وحدة داللیة مستقلة لها 

  كیانها فهذا فى النفس شىء منه .

یقوم ذا اقترن بمجموعة صوتیة معینة فإذا انعزل عنها ال فالحرف ال یؤدى دوره الداللى إال إ
  بهذا  الدور ، فما بالنا بالوحدة الصوتیة إذا كانت حركة فهل تؤدى دورًا داللیا مستقال؟ 

ومع هذا فإنه یستثنى من الوحدة الصوتیة " التنغیم " فله داللته والواقع اللغوى یؤكد ذلك 
مة (نعم) فنحن " نجد كلمات كثیرة تتعدد طرق تنغیمها لتؤدى وظائف داللیة مختلفة ، فإذا كانت كل

  .)٢(لإلجابة اختلف تنغیمها عنها لالستفسار "

ً :    النص .   the text سادسا

ذهب فریق من العلماء إلى اعتبار : النص الوحدة الداللیة الكبرى ، أو الوحدة الداللیة 
. )٣(األساسیة للمعنى اللغوى ، بل إن النص بالنسبة لعلم الداللة كالجملة بالنسبة لعلم النحو عندهم"

                                     
  .  ٢٠دراسات فى علم اللغة ص )١(
  . ٨٢مدخل علم اللغة د. محمود فهمى حجازى ص  )٢(
  . ٣هامش  ٣١علم الداللة أحمد مختار عمر ص )٣(



  

  

٢٥  

ولیس المقصود بالنص " مجرد وحدات مع بعضها البعض فى سلسلة إنما هو ربطها بطریقة 
مناسبة من حیث السیاق ، ویلزم أن یكون النص فى مجمله متسمًا بسمات التماسك والترابط على 

  .)١(المستویین البنوى والداللى "

  :)٢(على النحو اآلتى وتتعدد وجهات النظر إلى النص تبعًا لتنوع مجاالت البحث العلمى 

ال اجتهاد  تبدو من خالل بعض األحكام مثل( –عند علماء أصول الفقه  – وحدة فقهیة -١
  ) . مع النص 

وحدة أدبیة وخاصة النص األدبى شعرًا كان أم نثرًا ، وهو وحدة أدبیة عند النقاد  -٢
  والبالغیین ودارسى األدب .

مجاالت المعرفة الثقافیة بعامة وال فرق فى ذلك وحدة معرفیة أو ثقافیة : عند دارسى   -٣
نما یعنى من حیث ما یتضمنه النص من دالالت معرفیة .   بین نص أدبى أو غیر أدبى ، وإ

  وحدة لغویة : عند علماء اللغة ، وال فرق فى ذلك بین نص أدبى ونص غیر أدبى .  -٤

  وحدة أسلوبیة عند علماء األسلوب . -٥

النظر السابقة یحمل داللة عامة یجعلها كل فریق عنوانًا على والنص فى جمیع وجهات 
النص ، وهذه الداللة العامة تجعل من النص وحدة داللیة صغرى ، هى المضمنة فى الوحدات 

 الداللیة السابقة. 

وبعد هذا العرض ألنواع الوحدة الداللیة نالحظ أن الوحدة الداللیة عند بعض العلماء هى 
واضعًا فى  . أحمد مختار عمر، وبعضهم یجعلها خمسة أنواع كما عند د نیدا ندأربعة أنواع كما ع

  االعتبار األنواع التى ذكرها نیدا وزاد علیها الجملة . 

ضافة نوعین  –أیضًا  –وعند بعض العلماء خمسة أنواع  ولكن بحذف الوحدة الصوتیة ، وإ
  . اهللامصطفى إبراهیم عبد آخرین وهما الجملة والنص كما فعل د. 

  
                                     

  . بتصرف یسیر ٣٣راسات فى علم اللغة د. مصطفى إبراهیم عبد اهللا ص د )١(
  . ٣٥المصدر السابق ص  )٢(



  

  

٢٦  

  

  

  

  الباب األول

  تأصيل فكرة المصاحبة اللغوية وبيان معالمها عند اللغويين

  ويشمل : 

  الفصل األول : نظرة اللغويين للمصاحبة اللغوية .                 

  الفصل الثانى : مفاهيم ترتبط بالمصاحبة .                

  ستوى التركيبى (النحوى)  .الفصل الثالث : عالقة المصاحبة بالم                

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

٢٧  

  الفصل األول

  نظرة اللغويين للمصاحبة اللغوية .

  ويشمل :

  التعريف بالمصاحبة .:  ث األولـالمبح                    

   المصاحبة عند القدماء من اللغويين العرب:  المبحث الثانى                   

   لمصاحبة فى المصنفات اللغوية عند العربا:  المبحث الثالث                    

  . المصاحبة عند اللغويين العرب المحدثين:  المبحث الرابع                  

   المصاحبة عند كل من فيرث وبالمر:  المبحث الخامس                   

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول 

  تعريف المصاحبة

لتى تدل على معنى التالزم واالقتران یعود مصطلح المصاحبة إلى مادة " ص . ح .ب" ا



  

  

٢٨  

  والمرافقة بین شیئین ، وقد أشار إلى هذا أصحاب المعاجم العربیة كما یتضح اآلن . 

" الصاد والحاء والباء أصل واحد یدل على مقارنة  ابن فارسفعن أصل هذه المادة یقول 

  .)١(" شىء ومقاربته من ذلك الصاحب .. وكل شىء الءم شیئًا فقد استصحبه .. 

  : " یقال : أدیم مصحوب أى صحبه شعره لم یفارقه . وفى األساس 

  .  )٢(وعود مصحب : ترك لحاؤه ولم یقشر" 

  : " وكل ماالزم شیئًا فقد استصحبه . قال : وفى اللسان 

ــد یستصحب الرامكـا  إن لك الفضــل على صحبتــى  والمسك قـ

احب المنقاد ، من اإلصحاب ، وأصحب وأصحبته الشىء : جعلته له صاحبًا ... والمص

الماء : عاله الطحلب والعرمض فهو ماء مصحب ، وأدیم مصحب علیه صوفه أو شعره أو دبره 

  .)٣(وقد أصحبته تركت ذلك علیه ، وقربة مصحبة بقى فیها من صوفها شىء ولم تعطنه " 

  .)٤(زمه ": " صاحبه مصاحبة ، وصحابًا : رافقه ... واستصحب الشىء الوفى الوسیط 

:  فیالحظ أن التعریفات التى ذكرها اللغویون المحدثون لهذه أما المصاحبة فى االصطالح 

الظاهرة ترتبط بالمعنى المعجمى فقد عرفت بأنها " ظاهرة لغویة ال تخفى على المتحدث باللغة 

  . )٥(المعینة ، وهى بشكل عام مجئ كلمة فى صحبة كلمة أخرى " 

االرتباط االعتیادى لكلمة ما فى لغة ما بكلمات أخرى معینة دون  وبعبارة أوضح هى : "

                                     
 - ه  ١٤٢٢لبنان الطبعة األولى  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربى  –معجم مقاییس اللغة البن فارس   )١(

   . ٥٦٣م ص  ٢٠٠١
  .٣٤٨أساس البالغة للزمخشرى ص  )٢(
  . ٢٧٩،  ٢٧٨ص  –صحب  –ادة م ٥لسان العرب ج   )٣(
  . الطبعة الثانیة قام بإخراجها د. إبراهیم أنیس ومجموعة من العلماء ٥٠٧المعجم الوسیط ص  )٤(
   .١١ص  ه ١٤١٠ –م ١٩٩٠دار الفكر العربى القاهرة  –المصاحبة فى التعبیر اللغوى د. محمد حسن عبد العزیز   )٥(



  

  

٢٩  

  .)١(غیرها " 

بأنها عبارة عن "  محمد حلمى هلیلما ذكره د/  –أیضًا  –لمصاحبة ل ومن التعریفات الجیدة
  .)٢(تجمعات معجمیة لكلمتین أو أكثر جرت العادة على تالزمها وتكرر حدوثها وترابطها داللیا"

حبة اللغویة تعرفها كل اللغات فیقال فى العربیة مثًال : : قطیع من الغنم .  وظاهرة المصا
وال یقال قطیع من الطیر بل یقال سرب من الطیر ، وتوفى الرجل وال یقال توفى الحمار ، ونفق 

  .)٣(الحمار وال یقال نفق الرجل أو النبات " 

دماغ على الرغم  brian" بیض و eggs" عفن مع "  addledوفى اإلنجلیزیة تستعمل " 
  " سىء . bad" و "rettenمن وجود "

  .)٤(" زنخ " ranzing" حامض وال تأتى مع كلمة "sauerوكلمة (حلیب ) تأتى دائمًا مع كلمة "

  .)٥( pretty manوال یقال   pretty womanویقال أیضًا  

أن الكلمة تدرس  والمصاحبة اللغویة تعد دراسة للكلمة فى شكلها األفقى ، وكما هو معلوم
  على مستویین . 

  syntagmatic relations: العالقات األفقیة . المستوى األول 

  .)٦(" والمقصود بها عالقة عنصر لغوى بعناصر لغویة أخرى فى السیاق 

                                     
ووصف اللغة العربیة داللیّا د. محمد یونس ص  – ٧٤عمر ص ینظر : علم الداللة د. أحمد مختار  )١(

  . ٣٥م ص ٢٠٠٠القاهرة  –والتحلیل الداللى إجراءاته ومناهجه د/ كریم زكى حسام الدین دار غریب ١٠٣
بحث د. محمد محمد حلمى  . ٢٠٠٠مارس  –العدد الثالث  –مجلة عالم الفكر المجلد الثامن والعشرون   )٢(

. وقد عبر عن  ٢٤٤طور التنفیذ معجم جدید للترجمة من العربیة إلى اإلنجلیزیة " ص  هلیل بعنوان ( فى
  المصاحبة بمصطلح ( التالزم اللفظى ) .

بتصرف یسیر ، وینظر أیضًا : مدخل إلى علم اللغة د. محمد حسن  ١١المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٣(
  . ١٤٣ - ه  ١٤٠٩ –م  ١٩٨٨الطبعة الثانیة  –القاهرة  –عبد العزیز 

  . ١٧٢،  ١٧١مدخل إلى علم الداللة تألیف : فرانك بالمر ص  )٤(
  .  ١١المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٥(
  . ٣٤ص   المصدر السابق )٦(



  

  

٣٠  

أو" االستبدالیة التى  paradigatic relations: العالقات الرأسیة  . المستوى الثانى 
  " . )١(خرى یمكن أن تحل محلها تتخذها الكلمة مع كلمات أ

  : ويتضح هذا باألمثلة اآلتية

) فالعالقة بین( العصفور)  و( القفص) " أفقیة ، ولو قلنا ( األسد العصفور فى القفص  (
  .)٢(فى القفص ) فالعالقة بین األسد والعصفور فى المثالین السابقین عالقة رأسیة أو استبدالیة 

  ) فالعالقة بین (شجرة) و(باسقة) أفقیة وبین ( علم) و(الداللة) أفقیة . شجرة باسقة ، علم الداللة (

جلس المدیر على ) و ( جلس األستاذ على الكرسى) و ( جلس الطالب على الكرسى( 
) فهناك عالقة استبدالیة أو رأسیة بین الكلمات ( الطالب واألستاذ والمدیر ) ألن هذه الكرسى

  .)٣(موقع نفسه فى الجملة الواحدة " الكلمات یصلح استخدامها فى ال

أن المصاحبة تدخل فى دراسة العالقات األفقیة " حیث تتصاحب الكلمات  ومما سبق یظهر
"ألنها تعد موضوعًا للسیاق اللغوىویدخل فى هذا )٤(المتجاورة أو المتباعدة فى السیاق المرجو بالفعل 

  .)٥(بالضرورة ظواهر مختلفة كالتضام والتراكیب الثابتة والعبارات الجاهزة 

***  

  المبحث الثانى

  المصاحبة عند القدماء من اللغويين العرب

ى وفدت فى البدایة أود أن أقول إن كثیرًا من الظواهر اللغویة أو النظریات اللغویة الحدیثة الت

إلینا من الغرب وطار بها فرحًا هؤالء الذین یلهثون وراء كل ما هو غربى زاعمین أن تراثنا العربى 

األصیل تراث یتسم بالجمود وال یتماشى مع ما استحدث من النظریات الحدیثة أو اآلراء العصریة 

                                     
  . ١٥٩مدخل إلى علم اللغة د. محمود فهمى حجازى ص  )١(
  . ٣٤المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٢(
  . ١٦٠ ، ١٥٩مدخل إلى علم اللغة  )٣(
  . ٦٠المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٤(
  . ١٦٠مدخل إلى علم اللغة ص  )٥(



  

  

٣١  

ن هذا فى حقیقة األمر لقصور فى فكرهم وتقصیر فى حق تراثهم بل وظلم لعلم اء المسلمین وإ

األوائل الذین أصلوا العلوم وقعدوا القواعد واكتظت مؤلفاتهم باآلراء واألفكار التى تسبق هذه 

النظریات الغربیة الحدیثة ، بل إن كثیرًا من هذه األفكار الغربیة الوافدة إلینا إنما هى فى األصل 

أن یعیدوا النظر فى تراثهم  بضاعتنا ردت إلینا ، واألحرى بهؤالء خاصة وبعلماء المسلمین عامة

من جدید وأن یزیحوا التراب عنه ، وأن ینقبوا فى بطون الكتب عن األفكار واآلراء التى انفرد بها 

علماء المسلمین األوائل وأن یصیغوا هذه األفكار بشكل جدید ، ویصبغوها بالصبغة العصریة ، 

كارنا ونظریاتنا . بل وینبغى أن نقف وبدًال من أن یصدر إلینا الغرب أفكاره نصدر إلیه نحن أف

تجاه ما یرد إلینا من الغرب وقفة الناقد المدقق فال نقبل منهم إال ما یتماشى مع تراثنا ولغتنا ودیننا 

.  

وظاهرة المصاحبة من الظواهر التى وعاها علماء المسلمین األوائل " وتنبه إلیها اللغویون 
قه اللغة أو بمعاجم المعانى أو باأللفاظ الكتابیة بعمیق واألدباء ، وتشهد مصنفاتهم فیما سمى بف

ن لم یسموها بهذا االسم أو لم یخصوها باسم "   .)١(إدراكهم لها واستقصائهم ألمثلتها وإ

بقوله " أما اللغویون العرب فإنهم قد ضربوا  /عبد الفتاح البركاوىویؤكد هذه الحقیقة الدكتور 
ن المجاالت المختلفة التى تستعمل فیها ألفاظ بأعیانها بحیث بسهم وافر فى هذا المجال وكشفوا ع

  .)٢(لو استعمل لفظ فى غیر ما یتالءم معه كان ذلك خطأ " 

إلى أن " موضوع فقه اللغة القدیم یدور فى الغالب األعم حول هذه القیود د/ البركاوى  وأشار

  .)٣(التى ترد فیها االستعماالت المختلفة "

فقد " تنبه إلى أن  الجاحظ –فى تراثنا األصیل  –أدركوا ظاهرة المصاحبة ومن العلماء الذین 

                                     
  . ٦٠المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص   )١(
الطبعة  –داللة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث د. عبد الفتاح عبد العلیم البركاوى دار المنار القاهرة   )٢(

  . ٧٢ص م ١٩٩١ - ه  ١٤١١األولى 
  . ٧٢داللة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث ص   )٣(



  

  

٣٢  

 )١(بعض األلفاظ تجئ فى صحبة ألفاظ معینة وال تجئ فى صحبة ألفاظ أخرى قد تكون بمعناها"

وقد استدل على ذلك ببعض ما ورد فى القرآن الكریم یقول الجاحظ : " وقد یستخف الناس ألفاظا 

  أحق بذلك منها . ویستعملونها وغیرها 

أال ترى أن اهللا تبارك وتعالى لم یذكر فى القرآن الجوع إال فى موضع العقاب أو فى موضع 

غب ویذكرون الجوع فى حال القدرة والسالمة سّ الفقر المدقع والعجز الظاهر . والناس ال یذكرون ال

م . والعامة وأكثر الخاصة . وكذلك ذكر المطر ؛ ألنك ال تجد القرآن یلفظ به إال فى موضع االنتقا

ال یفصلون بین ذكر المطر وذكر الغیث ، ولفظ القرآن الذى علیه نزل أنه إذا ذكر األبصار لم 

ذا  ذكر سبع سموات لم یقل األرضین . أال تراه ال یجمع األرض أرضین ، وال  یقل األسماع ، وإ

من األلفاظ ما هو أحقَّ بالذكر  السمع أسماعا . والجارى على أفواه العامة غیر ذلك، ال یتفقدون

وأولى باالستعمال وقد زعم بعض القراء أنه لم یجد ذكر لفظ النكاح فى القرآن إال فى موضع 

  .)٢(التزویج .. "

ثم ذكر الجاحظ بعض نماذج لأللفاظ المتالزمة فى القرآن الكریم فیقول " وفى القرآن معان ال 

وع والخوف ، والجنة والنار والرغبة والرهبة، والمهاجرین تكاد تفترق ، مثل الصالة والزكاة ، والج

  .)٣(واألنصار ، والجن واإلنس " 

على ماذكره الجاحظ وقد تتبع ما قاله من أحكام ومالحظات  د. محمد أحمد أبو الفرجویعلق 
ى بقوله " وهذا النص للجاحظ یدل على حّس لغوى بالغ الدقة ، فإذا نظرنا فى األلفاظ القرآنیة الت

  .)٤(ذكرها لوجدنا أن مالحظاته كلها دقیقة صحیحة" 

                                     
  . ٦١المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )١(
البیان والتبیین ألبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقیق وشرح أ.د/ عبد السالم هارون تقدیم أ.د/ عبد  )٢(

  .   ٢٠ص  ١م ج  ٢٠٠٣الذخائر  –الحكیم راضى . الهیئة العامة لقصور الثقافة 
  . ٢١المصدر السابق نفسه ص   )٣(
م ١٩٦٦المعاجم اللغویة فى ضوء دراسات علم اللغة الحدیث د. محمد احمد أبو الفرج دار النهضة العربیة  )٤(



  

  

٣٣  

ذا كان الجاحظ قد أدرك بحسه المرهف هذه الظاهرة فإن " قد أصل لها وبین دور  سیبویه وإ
المصاحبة أو التوارد فى الكشف عن استقامة الجملة داللیًا عندما جعل إیراد كلمة ما مع كلمة ال 

بـ "المستقیم  ه. وقد أطلق على ماأسما)١(بالخطأ أو الكذب " تتناسب معها داللیًا مما یسم الكالم 
  الكذب " وذلك فى معرض حدیثه عن االستقامة واإلحالة من الكالم.

’ )٢(لبحر ونحوه"\" وأما المستقیم الكذب فقولك : حملت الجبل ، وشربت ماءسیبویه  یقول
أما الكذب " أو الخطأ فهو داللى  فاالستقامة التى یتحدث عنها سیبویه هنا هى االستقامة النحویة

  .)٣(لورود كلمة الجبل أو ماء البحر مع ما ال یناسبها داللیا "

ذا ماتركنا  وانتقلنا إلى غیره من علماء المسلمین فنجد أن هذه الظاهرة قد اتضحت   سیبویهوإ
حتذى به فى عندهم وجعلوها من مناهجهم اللغویة التى ساروا علیها فكانت منهجًا عملیًا حرى أن ی

  هذه العصور .

أبو هالل ومن هؤالء العلماء الذین اتضحت هذه الفكرة فى أذهانهم وظهرت فى مؤلفاتهم 
) الذى نصبه إلثبات الفروق اللغویة بین المترادفات، الفروق اللغویةوالمتصفح لكتابه ( العسكرى 

أبو هالل  الذى وضعه یرى ذلك فى ثنایا الكتاب بوضوح ، ونستشف هذا أیضًا من خالل المنهج
فى التفرقة بین المترادفات فیقول :" فأما ما یعرف به الفرق بین هذه المعانى وأشباهها  العسكرى

  فأشیاء كثیرة .

  منها اختالف ما یستعمل علیه اللفظان اللذان یراد الفرق بین معنیهما . - ١

ذلك من األشیاء التى  إلى غیر )٤(ومنها اعتبار الحروف التى تعدى بها األفعال ...  -٢
  اعتمد علیها أبو هالل العسكرى فى التفرقة بین األلفاظ المترادفة . 

                                     
    . ١١٢ص 

  . ٧٢داللة السیاق ص ) ١(
 –ت دار الجیل بیرو  –كتاب سیبویه ألبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . تحقیق عبد السالم هارون   )٢(

  . ٢٦،  ٢٥ص  ١الطبعة األولى ج 
  . ٧٢داللة السیاق ص   )٣(
 - ه  ١٤١٨الفروق اللغویة ألبى هالل العسكرى . تحقیق محمد إبراهیم سلیم دار العلم والثقافة القاهرة =   )٤(

  . ٢٦وانظر : إلى األمور التى اعتمد علیها ص  ٢٥م ص ١٩٩٧



  

  

٣٤  

وبالنظر إلى السبب األول وهو اختالف ما یستعمل علیه اللفظان فقد أقر بأن " اختالف 
  .)١(العبارات واألسماء یوجب اختالف المعانى "

وقد تشبهها مع عبارة أخرى ولكن اختیار فالعبارة قد تحتاج ألفاظًا بقیود اختیاریه معینه 
هذه الفكرة فى التفرقة بین (  وضح أبو هالل العسكرىاأللفاظ یفرق بینهما فى المعنى المراد . وقد 

العلم والمعرفة ) فیقول " واستعمال أهل اللغة یدل على الفرق بینهما فى المعنى : وهو أن لفظ 
فظ العلم ال یفید ذلك بضرب آخر من التخصیص فى ذكر المعرفة یفید تمییز المعلوم من غیره ، ول

  .)٢(المعلوم "

واالستعمال الذى أشار إلیه أبو هالل یقتضى مصاحبة ألفاظ معینة فى كل سیاق فیمكن أن 
  .)٣(تقول (زید عارف)  : وال یصح أن تصف اهللا عز وجل بأنه عارف كما قال الزهرى "

نجد أیضًا فكرة المصاحبة  أبو هالل العسكرىده وعندما ننظر إلى األمر الثانى الذى أور 
  تتجلى بوضوح .

"وهو الفرق الذى یعلم من جهة الحروف التى تعدى بها األفعال " فإن مصاحبة حرف الجر 

  للفعل له أثره فى المعنى وقد مثل أبو هالل بكلمتى " العفو والغفران " .

لذم والعقاب عنه وتقول  غفرت " وذلك أنك تقول : عفوت عنه ، فیقتضى ذلك أنك محوت ا

  .)٤(له فیقتضى ذلك أنك سترت له ذنبه ولم تفضحه به "

وقال فى موضع آخر مبینًا أثر التعدى فى المعنى " وماتعدى به اللفظان یدل على ماقلنا ، 

وذلك أنك تقول : عفا عنه ، فیقتضى ذلك إزالة شىء عنه وتقول : غفر له فیقتضى ذلك إثبات 

  .)٥(شىء له " 

                                     
  . ٢٢المصدر السابق ص  )١(
  . ٢٦ق  ص المصدر الساب )٢(
  . ٨٠المصدر السابق ص  )٣(
  .  ٢٦المصدر السابق ص  )٤(
  . ٢٣٦الفروق اللغویة  ص   )٥(



  

  

٣٥  

باإلضافة إلى ما سبق توضیحه فى دراسة الظاهرة عند أبى هالل العسكرى یرى الناظر فى 

كتابه جملة أو عددًا كبیرًا من الثنائیات المتالزمة عن طریق العطف والتى أوردها اإلمام فى كتابه 

  إلثبات الفروق اللغویة بینها . 

سیظهر لنا كیف أنه اعتمد  -الى تع -إن شاء اهللا   –فى المبحث القادم  –وبعرض الكتاب 

فى التفرقة بین األلفاظ على مبدأ المصاحبة وكیف أفاد القارئ فى تأصیل كثیر من قواعد االختیار 

  لكثیر من األلفاظ بجانب إدراكه الثاقب ألنواع المصاحبة العادیة وغیر العادیة بالمفهوم الحدیث .

ر بسبب التوسع والمجاز وهذا ما أقره فقد بین أن الكلمة قد تخرج  عن قواعد  االختیا

  اللغویون المحدثون .

ففى معرض تفرقته بین (الكثیر والوافر ) یقول : " كردوس كثیر ، وتقول : حظ وافر ، وال 

نما تقول : حظوظ كثیرة ، ورجال كثیرة وال یقال : رجل كثیر . فهذا یدل على أن  تقول : كثیر وإ

ما ال یصلح أن یعد  ال تصح فیه الكثرة إال على استعارة وتوسع " ال تصح إال فیما له عدد و  ةالكثر 
)١(.  

  .)٢(" بالرصف البلیغ " فیرثفقوله " إال على استعارة وتوسع " هـو ما یعبــر عنــه 

Un usual collocation  

" الذى قد یتحرك فیه اللفظ مع غیره rangeأیضًا إلى المدى " أبو هالل العسكرىوقد أشار 

)  بقوله "  الحقیر والصغیراظ وقد ترجم هذا عملیًا عند عرضه الفرق اللغوى بین كلمتى ( من األلف

نما یقال : هو صغیر بجنب الفیل "  . فهذه الكلمة ال )٣(وال یقال للجمل : صغیر على اإلطالق ، وإ

  تأتى مع الجمل مطلقة بل فى سیاق معین . 

                                     
  .   ٢٥٣،  ٢٥٢المصدر السابق  ص  )١(
  . ٧٣داللة السیاق ص  )٢(
  . ٢٥٢الفروق اللغویة ص  )٣(



  

  

٣٦  

ففى كتابه أحمد بن فارس بین األلفاظ ومن اللغویین العرب الذین أشاروا إلى التصاحب 

" تحت ( باب المحاذاة ) یقول عن معنى المحاذاة " أن یجعل كالم بحذاء كالم فیؤتى به الصاحبى"

ن كانا مختلفین فیقولون ،" الغدایا والعشایا " فقالوا : " الغدایا " النضمامها إلى "  على وزنه لفظًا وإ

  .(*)  )١(السامة والالمة .. " العشایا" ومثله قولهم " أعوذ بك من 

ن كان قد اشترط  ابن فارسفنالحظ أن  قد بین أن اللفظ قد یأتى فى صحبة لفظ آخر وإ

اتفاق وزن اللفظین ، وفى باب (الخصائص ) نلمح بوضوح إدراك ابن فارس لظاهرة التالزم بین 

یرها . فیقول  "للعرب األلفاظ فیذكر مجموعة من األلفاظ المتصاحبة التى ال یجوز نقلها إلى غ

كالم بألفاظ تختص به معان ال یجوز نقلها إلى غیرها ، یكون فى الخیر ، والشر ، وغیره وفى 

  .)٢(اللیل ، والنهار ، وغیر ذلك "

مجموعة من األلفاظ المتالزمة فیما بینها ، فیقول " :" وال یكون التأبین"  ابن فارسثم یذكر 

غضبت به " إذا كان میتًا و" المساعاة " الزنا باإلماء خاصة . إال مدح الرجل میتًا . ویقال " 

و"الراكب " راكب البعیر خاصة . و " ألج الجمل " و" خألت الناقة " و"حرن الفرس" و"ونفشت 

الغنم " لیًال و" هملت " نهارًا ... قال أبو حاتم : " لیلة ذات أزیز " أى : قر شدید . وال یقال یوم 

  ذو أزیز . 

: " أش القوم . وتأششوا " إذا قام بعضهم إلى بعض للشر ال للخیر ومن ذلك: ن درید قال اب
" جزرت الشاة " و"، حلقت العنز" ال یكون الحلق فى الضأن وال الجز فى المعزى . و"خفضت 

                                     
سج دار ب حمد حسنالصاحبى فى فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب فى كالمها ألحمد بن فارس ت أ )١(

وینظر: المزهر  .  ١٧٥،  ١٧٤م ص ١٩٩٧ - ه  ١٤١٨الطبعة األولى  –الكتب العلمیة بیروت لبنان 
 ١د أبو الفضل  إبراهیم دار الفكر ج مفى علوم اللغة وأنواعها للسیوطى ت محمد أحمد جاد المولى ومح

  .  ٣٣٩ص 
لالمة : كل ما یخاف من فزع أو شر أو مس ، والعین ا –(*) السامة : ذوات السم من الهوام ونحوها ، والموت 

  . ٨٤٠،  ٤٥١المصیبة بسوء . ینظر المعجم الوسیط ص 
  .  ٢٠٤الصاحبى فى فقه اللغة العربیة ص  )٢(



  

  

٣٧  

  .)١(الجاریة " وال یقال فى الغالم و" حقب البعیر " إذا لم یستقم بوله لقصد ، وال یحقب إال الجمل "

قد وضح لنا قضیة التالزم بین  –رحمه اهللا تعالى  – ما سبق یظهر لنا أن ابن فارسوم
لظاهرة  –رحمه اهللا  – ابن فارسألفاظ بعینها وان العرب تلتزم بذلك وال تغیره . مما یعنى وعى 

  المصاحبة بین ألفاظ اللغة . 

أبو منصور فات اللغویة ومن اللغویین العرب الذین أثروا ظاهـرة المصاحبـة مـن خـالل المصن
فقه اللغة ) فقد ألف أكثر من كتاب تظهر فیه هذه الظاهرة السیما كتابه "  ٤٢٩ت ( الثعالبى 

" مما جعل محقق الكتاب یشیر إلى إدراك الثعالبى لقواعد االختیار والتناسب بین  وأسرار العربیة
واللفظ ، وتحسن االختیار ، وتراعى  األلفاظ فیقول " إن " الثعالبى " یتیح لك أن توفق بین المعنى

  .)٢(التناسب ، وتجید التوافق فى دقة ومهارة "

إلى إدراك (الثعالبى) فى كتابه " فقه اللغة وأسرار   -)٣(أیضًا  – وقد أشار د. البركاوى
العربیة " لفكرة المصاحبة وفى الحقیقة إن الواقع یؤكد صحة ذلك فاألمثلة التى تناولها الثعالبى فى 
كتابه تعلن عن ذلك ، فیقول تحت " فصل فى العوارض ": " غثیت نفسه . ضرست أسنانه . 

  .)٤(سدرت عینه .. خدرت رجله "

  ویقول تحت " فصل یناسب فى تغییر رائحة اللحم والماء " .

  " خم اللحم وأخم : إذا تغیر ریحه وهو شواء أو قدید " . 

  وأصل وصل : إذا تغیرت ریحه وهو نئ . 

  .)٥(لماء : إذا تغیرت غیر أنه شروب . وأسن : إذا أنتن فلم یقدر على شربه "أجن ا

                                     
  .    ٢٠٥،  ٢٠٤الصاحبى فى فقه اللغة العربیة ص   )١(
 –القاهرة  –هیم سلیم مكتبة القرآن فقه اللغة  وأسرارالعربیة ألبى منصور الثعالبى . تحقیق : محمد إبرا )٢(

  .   ١٤م ینظر مقدمة التحقیق ص ١٩٩٧
  . ٧٢داللة السیاق   )٣(
  . ٩٩فقه اللغة للثعالبى ص  )٤(
وال شك أن العرض لمؤلفات الثعالبى فى مبحث ( المصنفات اللغویة) فى  .  ٩٣فقه اللغة للثعالبى ص   )٥(

  الظاهرة سیؤكد ذلك .



  

  

٣٨  

فهذه األمثلة یبین فیها الثعالبى أن هناك ألفاظًا ما تستدعى ألفاظًا معینة وال یستقیم الكالم إال 

لهذه الظاهرة واستحضارها فى ذهنه  الثعالبى بمصاحبة هذه األلفاظ بعضها البعض مما یؤكد وعى

  تناوله لأللفاظ .عند 

وقد أدرك أصحاب المعاجم ظاهرة المصاحبة فكانت لهم إشارات واضحة فیها من خالل 

فى لسان العرب فقد أورد كثیرًا من اإلشارات  ابن منظورتناولهم للمواد اللغویة : فلننظر مثًال إلى 

  التى تظهر المصاحبة بین األلفاظ .

فى ضمیرك أى أبن . ومن هذا یقال للرجل  فعند شرحه لمادة (عرب) یقول " أعرب عما 

الذى أفصح بالكالم : أعرب . وقال أبو زید األنصارى : یقال أعرب األعجمى إعرابًا ، وتعرب 

... "  هتعربًا ، واستعرب استعرابًا : كل ذلك لألغتم دون الصبى . قال أو أفصح الصبى فى منطق
)١(.  

بها كلمة "أعرب " كما وضح من قول أبى ونالحظ فى هذا النص أن كلمة الصبى ال تصاح

زید األنصارى . ولكن ترد مع كلمة " أفصح " فهذه اإلشارات التى وردت فى ( لسان العرب ) 

  توضح أن أصحاب المعاجم العربیة قد عنوا بهذه الظاهرة فى معاجمهم اللغویة . 

یث أثبتوا وجود من منظور نحوى حوقد أدرك النحویون العرب ظاهرة المصاحبة وتناولوها 

( ت  األنصارى ابن هشامتالزم بین بعض األدوات فى الجملة العربیة وكذلك بین أركانها . یقول 

عن التالزم بین الفعل والفاعل " الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة ؛ فحقهما أن یتصال ... ه ) ٧٦١

")٢(.  

 ابن فعل والفاعل ویقولیؤكد التصاحب واالتصال بین ال ابن هشامفهذا  النص الذى ذكره 

                                     
  . . ١٥٦ص  ٦لسان العرب ج  )١(
البقاعى . دار الفكر   شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصارى . ضبطه وصححه  یوسف   )٢(

  .٢٤٦م ص ١٩٩٤ - ه ١٤١٤الطبعة الثانیة  –لبنان  –بیروت 



  

  

٣٩  

  مع أما .  ءعن تالزم الفاه )  ٧٦٩ت (  عقیل

" أما حرف تفصیل ، وهى قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط .. والمذكور بعدها جواب 

  .)١(الشرط ، فلذلك لزمته الفاء ، نحو " أما زید فمنطلق " 

  ثم ذكر ما قاله ابن مالك عن ذلك فى ألفیته . 

  )٢(وها وجوبًا ألفـــا" " وفـا لتلو تل

وهذه المالحظات النحویة تشیر إلى أن علماء النحو قد تناولوا ظاهرة المصاحبة مما یؤكد 
اتصالها بالمستوى التركیبى أو النحوى وسیظهر هذا إن شاء اهللا تعالى عند تناول البحث دراسة 

  عالقة المصاحبة بالمستوى التركیبى  .

ذا كان البحث فى السطور ال سابقة قد بین كیف أن اللغویین العرب أدركوا ظاهرة وإ
المصاحبة وكیف تناولوها على المستوى الداللى والمستوى التركیبى ، فإن الذوق اللغوى العام عند 

 البركاوى د. عبد الفتاحقد أدرك بحسه المرهف هذه الظاهرة . وقد أرجع  –هو اآلخر  –العرب 
عن هذا األساس الهام من أسس تحلیل وفهم النص العربى  إلى " الذوق العربى الفضل فى الكشف

")٣(.  

  ویشهد لهذا األدب العربى والشعر العربى وهذه بعض النماذج التى تثبت ذلك :

  جاء على لسان طرفة بن العبد عندما سمع بیت المسیب بن علس :

 بنــــاج علیــه الصیعریة مكدم  قد أتناسى الهم عند احتضـــاره

ى صفة فع هذا البیت من المسیب قال له : " استنوق الجمل " " أى أنك كنت إذ لما سم

                                     
الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة  –بهاء الدین العقیلى المصرى  –شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك   )١(

  . ٢٩٣ ص –م ١٩٩٢ -ه  ١٤١٢
  . المصدر السابق نفسه   )٢(
  .  ٧١داللة السیاق ص   )٣(



  

  

٤٠  

ت في ذلك واستعملت ما من حقه أن یكون من صفة النوق ذلك أن الصیعریة أ." فأخط)١(جمل "
  .)٢(سمة فى عنق الناقة خاصة "

  .)٣(وقال أبو على فى التذكرة : " الصیعریة وسم ألهل الیمن لم یكن یوسم به إال النوق "

  مثال آخر رواه لنا األصمعى : 

قال : أخبرنى أبو العالء أنه سمع ذا الرمة یقول : قاتل اهللا أمة بنى فالن  ما أفصحها، قلت 
  .)٤(نا ما شئنا ثلها : كیف كان المطر عندكم ؟ فقالت : غ

  .)٥(" فلم تقل أمطرنا كما شئنا وهو ما یقتضیه السؤال ، ولهذا عجب ذو الرمة من فصاحتها"

  ومن األمثلة التى توضح مدى إدراك الذوق العام للعرب لقضیة المصاحبة . 

قولهم " المالحة فى الفم ، والحالوة فى العینین ، والجمال فى األنف ، والظرف فى اللسان، 
ولهذا قال الحسن : إذا كان اللص ظریفًا لم یقطع ، یرید : أنه یدافع عن نفسه بحالوة لسانه ، 

  .)٦(" وبحسن منطقه 

فهذا الذوق الذى جعل لكل حاسة وسمها یوضح مراعاتهم الدقیقة لتناسب الكلمات وصحبتها 
  لبعضها البعض . 

وأختم هذه النماذج التى توضح كیف " كان السابقون األولون یختارون للمعنى المناسب اللفظ 

  .)٧(المناسب فى دقة وحسن استخدام ، ووعى بفقه اللغة "

بعد عبد اهللا بن خازم  –" فاتح السند لما ولى خراسان  یبة بن مسلم" قت" بما ورد عن 

                                     
  . ٣٣٦ص  ٥لسان العرب  مادة  (ص ع ر ) ج   )١(
  . ٧١داللة السیاق ص   )٢(
  .  لسان العرب نفس الصفحة  )٣(
  .  ١٧٦ص  ٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ج  –تهذیب اللغة ألبى منصور األزهرى  )٤(
  . ٦٢المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص   )٥(
  . ٢٦٢الفروق اللغویة ص   )٦(
  . ٧فقه اللغة للثعالبى ص  )٧(



  

  

٤١  

  السلمى الذى انقض علیه أهل خراسان وقتلوه . فقال ألهلها . 

  من كان فى یده شىء من مال عبد اهللا بن خازم فلینبذه !

  فإن كان فى فیه فلیلفظه !

  فإن كان فى صدره فلینفثه ! 

  وحق لهم أن یتعجبوا . )١(فتعجب الناس من حسن ما فصل وقسم "

  

***  

                                     
  . المصدر السابق نفس الصفحة )١(



  

  

٤٢  

  المبحث الثالث 

  المصاحبة فى المصنفات اللغوية عند العرب 

أشرت فیما سبق إلى أن القدماء من اللغویین العرب قد أدركوا ظاهرة المصاحبة وتجلى هذا 
بوضوح فى مصنفاتهم اللغویة . إال أن األمر فى إدراك المصاحبة عند العرب لم یقف عند 

جم من المصادر لظاهرة المصاحبة عند العرب ، فقد مصنفات هؤالء ، بل یمكن اعتبار كتب المعا
  ورد فى ثنایاها كثیر من المصاحبات بین األلفاظ التى أشار إلیها أصحاب المعاجم العربیة . 

ففى اللسان مثًال یورد ابن منظور أمثلة توضح ذلك فیقول عند شرحه لمعنى كلمة "حرف" " 
  . )١(: وال یقال جمل حرف إنما تخص به الناقة "وأحرفت ناقتى إذا هزلتها ؛ قال ابن األعرابى 

فنجد أن ابن منظور فى نقله عن ابن األعرابى فى هذا النص یبین أن كلمة حرف تتصاحب 
  مع كلمة "الناقة" وال تتصاحب مع كلمة "جمل".

لى جانب ذلك نجد دواوین الشعراء فیمكن اعتبارها من المصادر التى نستقى منها ظاهرة  وإ
، وقد أشار ابن فارس إلى ذلك بقوله " ... الشعراء قد یومئون إیماء ویأتون بالكالم المصاحبة 

  .)٢(الذى لو أراد مرید نقله العتاص ، وما أمكن إال بمبسوط من القول وكثیر من اللفظ "

ولكن ظهرت عند العرب مجموعة من المصنفات التى اهتمت  اهتمامًا خاصًا بظاهرة 

تالف المنهج أو الهدف ؛ وذلك ألن فقه اللغة القدیم عند العرب " یدور المصاحبة اللغویة مع اخ

  .)٣(فى الغالب األعم حول هذه القیود التى ترد فیها االستعماالت المختلفة " 

وقد ساعد على وجود هذه النوعیة من المصنفات أنها ألفت تلبیة " لحاجة الشعراء والكتاب 

  .)٤(تاجون إلیها إذا شعروا أو كتبوا "وأرباب الدواوین إلى األلفاظ التى یح

                                     
  . ٤٠١ص  ٢لسان العرب ج  )١(
  . واعتاص األمر علیه : اشتد  – ٢٠الصاحبى ص  )٢(
  . ٧٢داللة السیاق ص  )٣(
  . ٦٤المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٤(



  

  

٤٣  

أن " هذه الكتب التعلیمیة ال تهتم باأللفاظ الغریبة بل تهتم باأللفاظ التى ارتضتها  دلذا نج

  .)١(الدوائر الثقافیة التى كانت تنفر من التقعر كما تنفر من العامیة " 

ینه على الكتابة وفى نفس الوقت " تهدف إلى تقریب األلفاظ لمن أراد حصیلة لغویة تع

  .)٢(العربیة الفصیحة " 

على خالف فیما  –وهذه الكتب "كانت تجمع األلفاظ الخاصة بمجال داللى فى باب واحد 
فبعضها كانت عنایته أكبر باختیار األلفاظ  –بینها فى موضع العنایة وأسلوب المعالجة 

و یستطرد . كما فعل الهمذانى المستحسنة والعبارات البلیغة یسوقها سوقًا دون أن یعلق علیها أ
وقدامة . وغیرهما إلى حد ما ، وبعضها كانت عنایته أكبر بالتقسیم والتفریع والشرح والتفسیر وجمع 

  .)٣(األشباه والنظائر كما فعل الثعالبى وغیره "

إلى جانب  –ونلحظ أن هذه المصنفات "تجمع ثروة من األلفاظ والعبارات والجمل روعى فیها 
وأحاول فى السطور  )٤(اختیار ما یالئم اللفظ من ألفاظ أخرى تجئ مرافقه له"  –الداللیة العالقة 

  التالیة أن ألقى مزیدًا من الضوء على شىء من هذه المصنفات .

  كتاب إصالح المنطق  :    -١

 )٥(ه  ٢٤٣ألف هذا الكتاب أبو یوسف یعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكیت والمتوفى سنة 
  .)٦(ه  ٢٤٤وقیل 

                                     
مى حجازى دار غریب علم اللغة العربیة مدخل تاریخى مقارن فى ضوء التراث واللغات السامیة د. محمود فه )١(

  .  ١١٣م ص ١٩٨٩بدون طبعة  –القاهرة  –
  . المصدر نفسه نفس الصفحة  )٢(
  . ٦٤المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٣(
  . المصدر نفسه نفس الصفحة )٤(
الطبعة  –مختصر تاریخ أئمة اللغة للفیروزآبادى . تحقیق . موفق فوزى الجبرى . دار الكتاب العربى دمشق  )٥(

  .  ١٣٣ص  م .١٩٩٧ - ه  ١٤١٧ولى األ
 –إصالح المنطق البن السكیت تحقیق وشرح الشیخ أحمد شاكر د/ عبد السالم هارون . دار المعارف  )٦(

  . ٩م . ینظر : مقدمة الكتاب ص  ١٩٨٧الطبعة الرابعة  –القاهرة 



  

  

٤٤  

ویقول ابن خلكان عن هذا الكتاب " ما عبر على جسر بغداد كتاب فى اللغة مثل إصالح 

  .)١(المنطق والشك أنه من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثیر من اللغة ... " 

ویهدف ابن السكیت من هذا الكتاب " أن یعالج داء قد استشرى فى لغة العرب والمستعربة 

  .)٢(والخطأ فى الكالم " وهو داء اللحن

وقد ظهرت ظاهرة المصاحبة فى ثنایا هذا الكتاب وهو لم یعمد إلیها عمدًا فكانت تظهر فى 

  شرحه لأللفاظ فى األبواب المختلفة . 

وهذه نصوُص مختارة من الكتاب تتضح فیها نماذج من صور المصاحبات اللغویة بین 

  األلفاظ . 

ر عصب الریق بفیه یعصب عصبًا ، إذا یبس . وقد یقول ابن السكیت " والعصب : مصد

  عصب فاه الریق قال ابن أحمر : 

  )٣(" حتــى یعصب الریق بالفــم 

فهذا النص نلمح فیه المصاحبة بین كلمة " عصب" وكلمة "الریق" ودلل ابن السكیت على 

  ذلك بما قاله ابن أحمر.

قال .’ ع أى معوج ضلوسیف  یقول ابن السكیت " والضلع : االعوجاج ، یقال رمح ضلع

  الشاعر :، 

 )٤(على ضلع فى متنه وهو قاطـع "   قد یحمـــل السیف المجرب ربــه

                                     
  . ٩إصالح المنطق  )١(
  .  ١٢المصدر السابق ص  )٢(
  . ٣٩إصالح المنطق ص  )٣(
  . ٤٤المصدر السابق ص  )٤(



  

  

٤٥  

النص نلحظ فیه أن كلمة "ضلع" یوصف بهذا الرمح والسیف یقول ابن السكیت "  فهذا
هو  رق ) ویقال "ففرق : تباعد ما بین الثنیتین  ( فالصبح ) یأتى یأتى معها ( الفلق واللوا

  .)١(أبین من من فرق الصبح " و" فلق الصبح " 

  .)٢(یقول ابن السكیت " والملق" الرضع ، یقال ملق الجدى أمه یملقها إذا رضعها"

ویقول " ویقال للرجل إذا كان ضابطًا لألمور غالبًا لها : " إنه لطالع أنجد"  قال وأنشدنا أبو 
  عمرو : 

 )٣(كان لوال القل طـالع أنجد "  وقد  وقد یقصر القـــل الفتى دون همـه

  .)٤(ویقول : " والذقن : ذقن اإلنسان .... والثمن : ثمن السلعة "

ویقول " والقرم : الشهوة للحم ، یقال : قرمت إلى اللحم أقرم قرمًا ، وعمت إلى اللبن وعمت 
  .)٥(إلى الماء "

  فهذا النص یشیر إلى مصاحبة " القرم" " للحم"  خاصة .

" واألنف أنف اإلنسان ، وأنف الجبل  نادر یشخص منه ، وأنف البرد : أشده .... ویقول : 
 . وهذا النص یرشد إلى استعماالت كلمة " أنف " وأنها)٦(وأنف النبات : طرفه حین یطلع ... " 

  مصاحبة عدة ألفاظ ویختلف معناها فى كل مصاحبة عن غیرها .  تقبل

  .)٧(ریق ، وعلى فوهة النهر ، وال تقل فم ... "ویقول : " وتقول : قعد على فوهة الط

  .)٨(ویقول : " ویقال : هزل فالن حتى قلق الخاتم فى یده ، وحتى مرج الخاتم فى یده .." 

                                     
  . ٤٥إصالح المنطق  ص  )١(
  .  ٤٦المصدر السابق ص  )٢(
  . ٤٨،  ٤٧المصدر السابق ص  )٣(
  .  ٥٦المصدر السابق ص  )٤(
  . ٥٨المصدر السابق ص  )٥(
  . ٦٧إصالح المنطق ص  )٦(
  . ١٧٧المصدر السابق ص  )٧(
  . ٤٠٨المصدر السابق ص  )٨(



  

  

٤٦  

ویقول : " ویقال للرجل إذا أرخى إزاره : قد أغدف فالن إزاره ، ورفل إزاره وأسبل إزاره ، أذال 
  .)١(قناعه ، إذا أرخى القناع على وجهه"إزاره . ویقال : قد أسبغ قناعه ، وأغدف 

فنالحظ فى هذا النص أن كلمة " اإلزار" تصحب كلمات ( رفل وأسبل ، وأغدف ، وأرخى، 
  وأذال ) ، وكلمة القناع تصحب كلمتى ( أسبغ ، وأغدف ) .

  .)٢(ویقول : " سمعت حفیف الرحى ، وسمعت سحیف الرحى وهو صوتها إذا طحنت "

  لمتى ( حفیف وسحیف ) . فكلمة الرحى تصحب ك

ویقول : " ویقال للرجل  إذا كثر مالُه أو عدُده : قد انتشرت حجرته ، وقد ارتجع ماله ، 
  .)٣(وارتعج عدده " 

ویقال  –ویقول : " ویقال للشعر إذا كان كثیر األصل ملتفًا : هذا شعر وحف وشعر جثل 
  .)٤(ر .. " للشعر إذا كان قلیًال رقیقًا :، هو شعر زعر وهو شعر مع

  كثیرًا من الكلمات المتالزمة ( تحت باب ما جاء مثنى ). –أیضًا  –وقد ذكر ابن السكیت 

  فیقول : "الملوان : اللیل والنهار ، قال ابن مقبل : 

 أمل علیها بالبلــى الملـوان "   أال دیـار الحى بالسبعـــان

  .... ویقال العصران : الغداة والعشى . 

  : الذهب والفضة ، واألسودان : التمر والماء .  .... والحجران

  .)٥(.... واألبیضان :، اللبن والماء " 

  ویقول أیضًا " والمسجدان : مسجد مكة ومسجد المدینة .... 
                                     

  . ٤٠٨إصالح المنطق ص  )١(
  . ٤١٤المصدر السابق ص  )٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٣(
  . ٤١٧المصدر السابق ص   )٤(
  . ٣٩٥،  ٣٩٤المصدر السابق  ص   )٥(



  

  

٤٧  

  والخافقان : المشرق والمغرب ألن اللیل والنهار یخفقان فیهما ... 

  . )١(والرافدان : دجلة والفرات .... "

یضًا بعض األعالم المتالزمة تحت باب " االسمین یغلب أحدهما على وذكر ابن السكیت أ

  صاحبه لشهرته أو لخفته من الناس ". 

یقول : " والزهدمان : زهدم وقیس ... واألحوصان : األحوص بن جعفر بن كالب .. 
  وعمرو بن األحوص .

  واألبوان : األب واألم .... 

  والمصعبان : مصعب بن الزبیر وابنه ....  

العمران : أبو بكر وعمر . فغلب عمر ألنه أخف االسمین . وقیل لعثمان رحمة اهللا علیه و 
  .)٢(تسلك سیرة العمرین ... " 

وهذه النماذج تشیر إشارة واضحة إلى أهمیة كتاب إصالح المنطق كمصدر من مصادر 
  المصاحبة اللغویة عند العرب . 

  كتاب األلفاظ "  األلفاظ الكتابية :    -٢

أثنى  وقد)٣( ه ) ٣٢٠ألف هذا الكتاب عبد الرحمن بن عیسى الهمذانى "( المتوفى سنة  وقد

العلماء على هذا الكتاب الجلیل فقالوا بأنه "لیس فى بابه مثیل ، ویحتاج إلیه كل كاتب نبیل، 

  .)٤(وأدیب یطلب التفنن فى األقاویل "

                                     
  . ٣٩٧إصالح المنطق ص   )١(
  . ٤٠٢،  ٤٠٠المصدر السابق ص  )٢(
 - ه  ١٤٢٠دسة الطبعة السا –مكتبة الخانجى القاهرة  –فصول فى فقه اللغة د. رمضان عبد التواب   )٣(

  . ٢٦٠م ص ١٩٩٩
لعبد الرحمن بن عیسى الهمذانى . تحقیق د. البدراوى زهران . دار المعارف الطبعة الثالثة  –كتاب األلفاظ  )٤(

  . ٦٦م ینظر مقدمة التحقیق ص ١٩٨٩



  

  

٤٨  

  .)١(وقالوا بأنه " ال یستغنى عنه طالب الكتابة 

  .)٢(نه القفطى " هو أجود كتاب فى فنه "وقال ع

ونجد أن " أبواب هذا الكتاب وموضوعاته تدور حول المفردات المترادفة والمتواردة والمتتابعة 

  .)٣(والمتضادة ، وحول ما یعرف بالمشترك اللفظى " 

" وقد كان هدف مؤلفه عملى حرص فیه على أن یمد مستعمل اللغة بنماذج تطبیقیة تعینه 

  .)٤(الستعمال الصحیح " على ا

  ")٥(أو كما یقول جرجى زیدان أن " یستعان به فى تنمیق العبارة وضبط معناها 

وقد أشار الهمذانى نفسه فى مقدمته إلى الهدف من تألیفه للكتاب بأنه جعله للكتاب فى 

ى الدواوین خاصة أن منهم من یتكلف الغریب ویستعمل لغة العامة فیقول الهمذانى " فجمعت ف

كتابى هذا لجمیع الطبقات أجناسًا من ألفاظ كتاب الرسائل والدواوین البعیدة من االشتباه وااللتباس 

، السلیمة من التقصیر، المحمولة على االستعارة والتلویح على مذاهب الكتاب وأهل الخطابة دون 

  .)٦(مذاهب المتشدقین المتفاصحین "

فیقول : " فلیست لفظة منها إال وهى تنوب عن ویواصل الهمذانى حدیثه عن ألفاظ الكتاب  

أختها فى موضعها من المكاتبة أو تقوم مقامها فى المحاورة إما بمجانسة أو بمجاورة فإذا عرفها 

العارف بها وبأماكنها التى توضع فیها كانت له مادة قویة وعونًا وظهیرًا فإن كتب عدة كتب فى 

ن یجعل أید ... أمكنه تغییر ألفاظها مع اتفاق معانیها و معنى تهنئة أو تعزیة أو فتح أو وعد ووع

                                     
  . ٦٦كتاب األلفاظ مقدمة التحقیق ص  )١(
  .   ١٦٦ص ٢نباه الرواة ج االمصدر السابق نفسه وینظر  )٢(
  . ٦٨كتاب األلفاظ للهمذانى ینظر مقدمة التحقیق ص  )٣(
  . المصدر السابق نفسه )٤(
  . ١٩٣ص  ٢تاریخ آداب اللغة العربیة جرجى زیدان ج   )٥(
  . ١٦٢كتاب األلفاظ مقدمة الكتاب للهمذانى ص  )٦(



  

  

٤٩  

  .)١(مكان أصلح الفاسد لم الشعث ومكان لم الشعث رتق الفتق ومكان رتق الفتق شعب الصدع.."

وفى الواقع إن هذا الكتاب یعد منبعًا من منابع المصاحبة ، والمتصفح لهذا الكتاب یلمس 

  ذلك بوضوح .

ل على صحة ذلك یقول الهمذانى :" یقال أصلح لاب التى تدوأورد بعض النماذج من الكت
فالن الفاسد ، ولم الشعث وضم النشر ، ورم الرث وجبر الكسر ، وجبر الوهن وأسى الكلم 

  .)٢(أى ... " ث(مقصور) ورقع الخرق ، ورتق الفتق .. وشعب الصدع ورأب ال

مختلفة بین األلفاظ فعلى فنالحظ من هذا النص أن الهمذانى أشار إلى صور للمصاحبات ال
الرغم من أن الباب فى " معنى أصلح الفاسد " إال أننا نجد أن كل نوع من الفساد له ما یخصه من 

  ألفاظ اإلصالح . 

  فكلمة " أصلح" تأتى مع ( الفاسد) وكلمة ( لم) مع ( الشعث) وهكذا .... 

ذا زاد الفساد ف –أیضَا  –ویقول الهمذانى  سادًا قلت أنهر الفتق ونكأ الكلم تحت هذا الباب " وإ
واستوسع الوهى واتسع الخرق على الراقع واستنهر الفتق وتفاقم الشأن ووهى الشعب واستشرى 

  .)٣(الفساد "

وتحت باب (البعد) یقول الهمذانى " .. ویقال بعدت نواهم ، وانشقت عصاهم وشالت 
لة نازحة ومسافة حواهم إذا قاموا ، ویقال منعامتهم وخفت ریالهم إذا تفرقوا وتباعدوا ، وقد استقرت ن

شاسعة ، وخطة نائیة ، وطبة بعیدة ودار متراخیة ومزار قاص وشقة قذف ونیة قذف ودار غربة 
")٤(.  

وتحت باب االنكشاف یقول : " یقال : أنارت الشبهة وأسفرت الظلمة وانكشف الغطاء وزال 

                                     
  .  ١٦٣،  ١٦٢كتاب األلفاظ للهمذانى  ص  )١(
  .  ١٦٤المصدر السابق ص  )٢(
  . ١٦٥السابق ص المصدر  )٣(
  .  ١٦٨المصدر السابق ص  )٤(



  

  

٥٠  

  .)١(ستوى المسلك وانحجت الطلبة "االرتیاب ووضح الحق وبان الیقین والح المنهاج وا

وبعد فهذه النماذج ما هى إال قلیل من كثیر وغیض من فیض مما ورد فى كتاب األلفاظ 

  للهمذانى من المصاحبات بین األلفاظ .

  كتاب جواهر األلفاظ :    -٣

  .)٢("ه )  ٣٣٧ألف هذا الكتاب قدامة بن جعفر ( المتوفى سنة 

  د محیى الدین عبد الحمید : وعن قیمته یقول محققه د. محم

" وهذا كتاب نافع إن شاء اهللا لكل قارئ ، كثیر العائدة على الكتاب والمتأدبین یحتاج إلیه 
نه لتشتد حاجة الشعراء إلیه  الناشئة والشادون ، وال یستغنى عنه رجاالت األدب وحملة األقالم ، وإ

متفرقها وألف بین شواردها والءم بین  عمن عداهم من أهل البیان ؛ ألنه ضم شتات العربیة وجمع
  .)٣(ذلك كله مالءمة لم تتیسر لمن سبق مؤلفه ...  "

ویدرك الناظر فى هذا الكتاب الهدف منه وهو " تعلیم األسلوب والمساعدة على ممارسة 
؛ وذلك ألن مؤلفه  "یتوخى  )٤(الكتابة عن طریق تقدیم المادة اللغویة بمختلف مستویاتها وحاالتها "

  .)٥(فیه اإلرشاد العلمى ، إلى األسلوب الجزل ، والعبارات المتأنقة ، وفى الموضوعات المختلفة "

ویحدثنا قدامة بن جعفر بنفسه عن موضوع كتابه وهدفه منه فى مقدمته للكتاب فیقول : "هذا 
مل على ألفاظ مختلفة ، تدل على معان متفقة مؤتلفة ، وأبواب موضونة ، بحروف تكتاب یش

ة ، متقاربة األوزان والمبانى ، متناسبة الوجوه والمعانى ، تونق أبصار الناظرین، نو نجعة مكمس

                                     
  .  ١٧٥كتاب األلفاظ للهمذانى ص  )١(
  . ٢٦١فصول فى فقه العربیة ص  )٢(
 –جواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر . ت . محمد محى الدین عبد الحمید . تقدیم الطبعة د. وفاء كامل فاید  )٣(

ى ی. ینظر مقدمة التحقیق د. محمد مح ٢٠٠٣إصدار  الذخائر –القاهرة  –الهیئة العامة لقصور الثقافة 
  .  ٥الدین ص 

  . ٢٣المصدر السابق ینظر : تعریف الكتاب د. عبد الحكیم راضى ص  )٤(
  . ٢٦١فصول فى فقه العربیة ص  )٥(



  

  

٥١  

وتتسع بها مذاهب الخطاب ، وینفسح معها بالغة الكتاب، ألن مؤلف  –وتروق بصائر المتوسمین 
ح الكالم البلیغ الفصیح ، واللفظ المسجع الصحیح ، كناظم الجوهر المرصع ، ومركب العقد الموش

  .)١(یعد أكثر أصنافه لیسهل علیه إتقان رصفه وائتالفه "

ونالحظ أن منهج المؤلف فى هذا الكتاب یتمثل فى جمع األلفاظ المترادفة فى أبواب بعنوان 

یجمع معانیها المتقاربة ثم یقوم بوضع هذه األلفاظ فى عبارات فهو :" یتدرج بقارئه من البسیط 

والشك أن هذا األسلوب یعطى للقارئ صورة جلیة للمصاحبات بین  )٢(المفرد إلى المثال المركب "

  األلفاظ . 

كما سیظهر اآلن من عرض بعض النماذج من الكتاب یقول قدامة بن جعفر تحت باب 

ثارته ، وسكونه ) .   (الغبار ، وإ

، " الغبار ، والغبرة والقتام ، والهبوة ، والهباء ، والعكوب ، والقسطل ، والعجاج ، والعثیر

  والزوبعة ، والرهج ، والقترة ، والقتر . 

ویقال : قد أقام الرهج ، وثور العجاج ، وآثار النقع ، وهیج الغبرة ، وسطع الغبار ، وتنصب 

  ، وترفع ، وتكثب ، وانكثب ، وتسنم ....

  ویقال : ال یشق غباره ، وال یطاق أواره ، وال تصطلى ناره ، وال توطأ آثاره.

تنة . أو حربًا ساطعة الغبار ، حامیة األوار ، مستطیرة الشرار ، جامحة ... ویقال : هیج ف

السعار ، مشحوذة الغرار ، شكرة الصرار ، خفیفة القرار ، مسمومة العقار ، غزیرة العشار ، كثیرة 

  .)٣(العثار ... "

  ویقول تحت باب ( التكبر والصلف ) . 

                                     
  . ٢جواهر األلفاظ ینظر :  مقدمة المؤلف ص  )١(
  . ٢٤المصدر السابق ینظر : تعریف الكتاب ص  )٢(
  .  ١٧٨السابق  ص  المدصدر )٣(



  

  

٥٢  

الل ، وتعاظم وتعظم ، وتفخم ، ... ویقال " تكبر ، وتجبر ، وتعظم ، وتطاول ، وتنبل ، وتج

: هو شدید الصلف ، كثیر السرف ، عظیم التیه ، والزهو ، شدید الكبر ، عظیم العجب والتجبر ،  

  شدید النخوة والتكبر .... 

نه لمختال فخور ، تواه زخور ، صلف بذاخ ، معجب شماخ ، یرفع نفسه فوق قدره .    وإ

لذكر ، عظیم األمر ، بعید الصوت ، رفیع البیت ، جلیل ویقال : جلیل القدر ، رفیع ا

الخطر ، له العز الشامخ ، والشرف الباذخ ، والمجد المؤثل ، والحسب المفضل ، والرتبة العالیة ، 

  والمنزلة السامیة ، والعالء الرفیع ، والجناب السریع ....

  .)١(السناء الزاهر.... " ویقال : له البحر الزاخر ، والمجد الباهر ، والعز القاهر ، و 

  ویقول تحت باب ( إطالق الوثاق ) . 

، وخلعت عنه رباقه ، وحللت اعتالقه وأرخیت اغتباقه ، ه، وأرخیت خناق ه" أطلقت وثاق
نشطت شناقه ، وفتحت سباقه . وفرجت عنه لوازم األزق، أو  –وانغالقه أیضًا  –وفتحت أغالقه 

وأطلقت كبله ، ورفعت  –بالفتح  –حصره ، وخلیت سربه ومالزم الضیق ، وفككت أسره ، وأزلت 
  .)٢(غله "

  وتحت باب " المنة من اهللا ، والفضل " یقول : 

" علیهم من اهللا ید واقیة ، وعین كالئة ، وحراسة كافیة ، ونعمة ضافیة ، وجنة تحوط ، 

حسان قدیم ، واهللا ذو الجوصنع جمیل ، وفضل كثیر ، وطول  فضل سیم ، ومن عظیم . وإ

  .)٣(هم "ر العظیم، واهللا یجنهم ویكنهم ، ویعزهم ، ویعلیهم ، ویعلى أم

  وتحت باب أسماء (الرایة وعقدها واستظالل الناس بها ) یقول 

                                     
    . ٢٦٥،  ٢٦٤ .جواهر األلفاظ  ص )١(
  .   ٢٩٠المصدر السابق ص  )٢(
  . ٢٥٢المصدر السابق ص  )٣(



  

  

٥٣  

علم عالمة ، وأظهر أ" نصب رایة ، ورفع علمًا ، ونشر بندًا ، وعقد لواء ، وأقام عقابا ، و 

  .)١(رایة ، وشرع أعالمًا ... "

لنماذج یظهر لنا أن كتاب جواهر األلفاظ من أخصب الكتب على وبعد عرض هذه ا
  االطالق مادة لظاهرة المصاحبة  اللغویة . 

  كتاب الصاحبى فى فقه اللغة العربية :    -٤

 ٣٩٥ألفه أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب الرازى أبو الحسین القزوینى المتوفى 
  .)٢("ه 

ه أضاف إلى مكتبتنا العربیة مصدرًا هامًا من المصادر اللغویة ة " حیث إنلوللكتاب قیمة جلی

  .)٣(، ال یستغنى عنه عام أو خاص ، عالم أو متعلم "

وقد تناول هذا الكتاب العدید من قضایا اللغة فقد ضمنه " بعض المباحث المهمة فى فقه 

اشتراكها ونحتها ، العربیة ، كخصائص هذه اللغة ، واشتقاقها وقیاسها ، ومترادفها ومجازها و 

  .)٤(واختالف لغاتها ولهجاتها "

أما عن ظاهرة المصاحبة فنجد أن هذا الكتاب قد ورد فى ثنایاه عدد من المصاحبات اللغویة 

متفرقة فى أبواب مختلفة ، ففى معرض حدیثه عن فضل اللغة على سائر اللغات یذكر مجموعة 

ر األمم ما للعرب ؟ ومن ذا یمكنه أن یعبر عن من المصاحبات بین األلفاظ فیقول : " فأین لسائ

قولهم : ذات الزمین ، وكثرة ذات الید ، وید الدهر ، وتخاوصت النجوم ، ومجت الشمس ریقها ، 

تى األمرمن فصه ، وهو رحب العطن، وغمر الرداء ، ویخلق أودرأ الفئ ، ومفاصل القول ، و 

                                     
  . ٣٥٦جواهر األلفاظ  ص   )١(
  . ٤٥،  ٤٤مختصر تاریخ أئمة اللغة ص   )٢(
  . ٩الصاحبى : ینظر مقدمة المحقق ص  )٣(
الطبعة الرابعة عشرة  –بیروت لبنان  –لح . دار العلم للمالیین دراسات فى فقه اللغة . تألیف د. صبحى صا )٤(

  .  ٢٤م ص  ٢٠٠٠سنة 



  

  

٥٤  

  .)١(أش ... "قلق الوضین ، رابط الج ، ویفرى ، وهو ضیق  المجم

  فنجد فى هذا النص مجموعة من المصاحبات اللفظیة بین الكلمات . 

 )٢(وفى باب ( اإلیماء ) یقول : " العرب تشیر إلى المعنى إشارة تومئ إیماء دون التصریح"

ثم یذكر بعض األمثلة التى هى فى األصل ناتجة عن التصاحب بین ألفاظها "یقولون : " هو 

  إنما یریدون طول الرجل . طویل نجاد السیف " 

مئون إلى الجواد .. وهو واسع جیب الكم ، إیماء إلى البذل . و "طرب و و" غمر الرداء" ی

  .)٣(العنان " یومئون إلى الخفة والرشاقة "

ویذكر طائفة أخرى من المصاحبات تحت باب " إضافة الشىء إلى من لیس له لكن أضیف 

  إلیه التصاله بها". 

  .)٤(سرج الفرس " و "ثمرة الشجرة" و"، غنم الراعى" "وذلك قوله : " 

ویتبع هذا الباب " بباب آخر من اإلضافة "، فیه بعض المصاحبات ، فیقول "، ومن ذلك 

لى نعته فاإلضافة األولى ، قول النمر :    إضافة الشىء إلى نفسه وإ

 وزرع ناب وكــــرم جفـن  سقیـة بیـن أنهـــار ودور

. فأما إضافته إلى نعته فقولهم : " بارحة األولى ، ویوم الخمیس ، ویوم جفن هو الكرم لوا

  .)٥() "َحقُّ اْلَیِقینِ  ) و (َوَلَداُر اآلِخَرة الجمعة " وفى كتاب اهللا جل ثناؤه ( 

  ] . ٩٥] ، [الواقعة : ١٠٩اآلیات [ یوسف : 

                                     
  .  ٢٣،  ٢٢الصاحبى فى فقه اللغة ص  )١(
  . ٣٣٨ص  ١وینظر المزهر للسیوطى ج  ١٩١المصدر السابق  )٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٣(
  .  ١٨٦المصدر السابق ص  )٤(
  . ١٨٧المصدر السابق ص  )٥(



  

  

٥٥  

قول : " قال أبو وفى باب (الخصائص) ذكر ابن فارس طائفة من المصاحبات بین األلفاظ فی
زید: " أبلمت البكرة " إذا ورم حیاؤها ال یكون إال للبكرة و"عدنت اإلبل فى الحمض " ال تعدن إال 

  فیه ویقال " غط البعیر " هدر وال یقال فى الناقة . 

ویقال : " ماأطیب قداوة هذا الطعام " أى ریحه وال یقال ذلك إال فى الطبیخ والشواء . و"لقعه 
  .)١( یقال بغیرها .... "ببعرة " وال

قولهم : " وجززت الشاة ، وحلقت العنز " و" خفضت الجاریة" وال یقال  –أیضًا  –ومما ذكر 
  .)٢(فى الغالم "

  كتاب الفروق اللغوية : -٥

  .)٣(ه ) ٤٠٠صنفه أبو هالل العسكرى الحسن بن عبد اهللا بن سهل ( المتوفى سنة 

تفریق بین " األلفاظ التى كانت متقاربة المعنى فى والهدف من وراء تألیف هذا الكتاب ال
األصل ، ثم أشكل الفرق بینها واختلطت دالالتها حتى تنوسیت الفروق بینها وأصبح الناس 

  .)٤(یستعملونها بمعنى واحد "

وقد صرح أبو هالل العسكرى عن هذا الهدف فى مقدمة كتابه قائًال : " إنى ما رأیت نوعًا 
ن اآلداب إال وقد صنف فیه كتب تجمع أطرافه ، وتنظم أصنافه إال الكالم فى من العلوم وفنًا م

الفرق بین معان تقاربت حتى أشكل الفرق بینها نحو : العلم والمعرفة ، والفطنة والذكاء ، واإلرادة 
  .)٥(والمشیئة ، والغضب والسخط والخطأ والغلط ... "

فاظ ساقها أبو هالل العسكرى فى مقام وقد تضمن الكتاب كثیرًا من المصاحبات بین األل

                                     
  .  ٢٠٥الصاحبى فى فقه اللغة ص  )١(
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٢(
 - ه  ١٤١٤السنة العشرون ذى الحجة  –وینظرء  مجلة الدارة العدد األول  – ٦٤مختصر تاریخ األئمة ص  )٣(

  . ١٩٩،  ١٩٨د/ حمد بن ناصر الدخیل ص  تحت عنوان " أبو هالل العسكرى عالم البالغة والنقد "
م ١٩٨٠منشورات وزارة الثقافیة العراقیة  –بغداد  –دار الحریة  -ى بالترادف فى اللغة ت . حاكم مالك لعی  )٤(

  . ٢٢٤ص  –
  . ٢١الفروق اللغویة ألبى هالل العسكرى ، مقدمة الكتاب ص  )٥(



  

  

٥٦  

  تفریقه بین األلفاظ كما سیتضح من عرض بعض النماذج من الكتاب .

  ففى مقام تفریقه بین (الجمال والبهاء) . 

یقول : " البهاء جهارة المنظر ، یقال : بهى إذا كان مجهر المنظر ولیس هو فى شىء من 

  .)١(ل غالم بهى ... "الحسن والجمال ... ویقال : شیخ بهى وال یقا

  ویفرق بین ( الطهارة والنظافة ) . 

فیقول : " الطهارة تكون فى الخلقة والمعانى ، ألنها تقتضى منافاة العیب ، یقال : فالن 
طاهر األخالق ، ... والنظافة ال تكون إال فى الخلق واللباس وهى تفید منافاة الدنس ، وال تستعمل 

یف الصورة ، أى حسنها ، ونظیف الثوب والجسد ، وال تقول نظیف فى المعانى ، وتقول : هو نظ
  .)٢(الخلق "

  وفى تفریقه بین ( البكرة والغداة ) . 

یقول : " الغداة اسم لوقت ، والبكرة فعلة من بكر یبكر بكورًا أال ترى أنه یقال : صالة الغداة 
  .)٣(بكرة ... "، وصالة الظهر ، والعصر ، فتضاف إلى الوقت ، وال یقال صالة ال

  وفى تفریقه بین ( األهل واآلل) . 

یقول : " األهل یكون من جهة النسب واالختصاص فمن جهة النسب قولك : أهل الرجل 
لقرابته األدنین ، ومن جهة االختصاص قولك : أهل البصرة وأهل العلم ، واآلل خاصة الرجل من  

أصحابه ، وال تقول : آل البصرة ، وآل العلم جهة القرابة أو الصحبة ، تقول : آل الرجل ألهله و 
" ...)٤(.  

  وفى مقام تفریقه بین ( الغطاء والستر ) . 

                                     
  . ٢٦٣الفروق اللغویة ص  )١(
  .  ٢٦٤المصدر السابق ص  )٢(
  . ٢٧٢المصدر السابق ص  )٣(
  .  ٢٨١صدر السابق ص الم )٤(



  

  

٥٧  

ن لم یكن مالصقًا لك مثل الحائط والجبل ، والغطاء  یقول : " الستر ما یسترك عن غیرك وإ
نما  ال یكون إال مالصقًا ، أال ترى أنك تقول : تسترت بالحیطان ، وال تقول تغطیت بالحیطان ، وإ

  .)١(تغطیت بالثیاب ألنها مالصقة لك ... "

ویفرق بین الصوت والصیاح فیقول : " الصوت عام فى كل شىء ، تقول : صوت الحجر، 
  .)٢(وصوت الباب ، وصوت اإلنسان ، والصیاح ال یكون إال للحیوان ... "

  ویفرق أبو هالل بین ( القدرة والصحة ) فیقول :

ة واآلالت ، والقدرة تتعلق بالجملة ، فیقال : عین صحیحة ، " الصحة یوصف بها الجمل
  .)٣(وحاسة صحیحة ، وال یقال : عین قادرة ، وحاسة قادرة " 

وبعد عرضنا لهذه النماذج من كتاب ( الفروق اللغویة ) یتأكد لنا أن هذا الكتاب اشتمل على 
ئیات من األلفاظ عن طریق العطف مادة غزیرة لظاهرة المصاحبة اللغویة ، باإلضافة إلى هذه الثنا

  والتى كان یذكرها ألجل التفرقة بینها .

  كتاب فقه اللغة وأسرار العربية . -٦

. )٤("ه )  ٤٢٩ألفه أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبى المتوفى ( 
یار ، وتراعى والثعالبى من خالل هذا الكتاب " یتیح لك أن توفق بین المعنى واللفظ وتحسن االخت

  .)٥(وتناسب ، وتجید التوافق فى دقة ومهارة "

  ویعد هذا الكتاب من منابع ظاهرة المصاحبة فى تراثنا األصیل .

لیك أیها القارئ نصوصا من الكتاب تؤكد لك ذلك .   وإ

فیذكر الثعالبى تحت " فصل فى تقسیم البیاض " عددا من المصاحبات بین األلفاظ التى 

                                     
  .  ٢٨٨الفروق اللغویة ص  )١(
  . ٣٨المصدر السابق ص  )٢(
  .  ١٠٩االمصدر السابق ص  )٣(
  .  ٢٦٥فصول فى فقه العربیة ص  )٤(
  .  ١٤فقه اللغة وأسرار العربیة للثعالبى ینظر : مقدمة التحقیق صـ  )٥(



  

  

٥٨  

بیاض والتى تدل على أن لكل لفظ ما یالئمه ویصاحبه من األلفاظ األخرى . تدل على معنى ال

فیقول : " رجل أزهر ، امرأة رعبوبة . شعر أشمط . فرس أشهب . بعیر أعیس . ثور لهق . بقرة 

  .)١(لیاح . حمار أقمر . كبش أملح . ظبى آدم . ثوب أبیض . فضة یقق .... "

تتصاحب فیقول : " عیش أخضر ، موت أحمر ،  ویذكر أیضا مجموعة من األلفاظ التى
  .)٢(نعمة بیضاء ، یوم أسود ، عدو أزرق "

فهذه األلفاظ ال یجوز أن نبدل أو أن نغیر فیها ، ومن األلفاظ التى ذكرها وذكر معها ما 
یصاحبها بعض ألفاظ األلوان فقد خصص كل لون بما یوصف به فیقول : " أسود حالك . أبیض 

  .)٣(ع ، أخضر ناضر ، أحمر قانئ "یقق . أصفر فاق

  وتحت ( فصل  فى تفصیل االنقطاعات ) .

یقول : " عقمت المرأة ؛ إذا انقطع حیضها . أقفت الدجاجة ؛ إذا انقطع بیضها . جدت 
  .)٤(الشاة ، وشصت الناقة ؛ إذا انقطع لبنهما ... "

لكسر ) فیقول : "شج الرأس ویذكر طائفة أخرى من المصاحبات بین األلفاظ فى ( فصل فى تقسیم ا
فكل لفظ من هذه األلفاظ ال یجوز بحال  )٥(. هشم األنف . هتم السن . وقص العنق . قصم الظهر ... "

  أن یصاحبه لفظ غیر مرافقه وتحت ( فصل فى تقسیم أوصاف التغیر والفساد) . 

. قتم الجوز... یقول : " أروح اللحم . أسن الماء . خنز الطعام . سنخ السمن . زنخ الدهن 
")٦(.  

  فذكر لكل لفظ ما یناسبه من األلفاظ . 

                                     
  .  ٦٥فقه اللغة وأسرار العربیة صـ  )١(
  .  ٧٠ق ص المصدر الساب )٢(
  .  ٧١المصدر السابق ص  )٣(
  . ١٧٥ صالمصدر السابق   )٤(
  . ١٦٣المصدر السابق ص  )٥(
  . ٩٣المصدر السابق ص  )٦(



  

  

٥٩  

وبعد هذا العرض یظهر لنا أن هذا المصنف من المصنفات التى اهتمت بظاهرة المصاحبة 

  وأمدتنا بمادة طیبة فیها .

  كتاب ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب : -٧

لتى اتسمت بجمال التألیف وتنسیق وهو " من الكتب ا –رحمه اهللا تعالى  –وقد ألفه الثعالبى 

  .)١(األبواب ، مع شرف الغایة ، وكرم المقصد "

وقد اعتمد المؤلف فى كتابه على ذكر األشیاء المضافة والمنسوبة تحت (باب یجمعها ثم 

  یقوم بشرح ما ذكر ) . 

ویحدثنا الثعالبى عن كتابه بنفسه فیقول : " وبناء هذا الكتاب على ذكر أشیاء مضافة 

منسوبة إلى أشیاء مختلفة یتمثل بها ، ویكثر فى النثر والنظم وعلى ألسن الخاصة والعامة و 

استعمالها ، كقولهم : غراب نوح ، ونار إبراهیم ، وذئب یوسف ، وعصا موسى ، وخاتم سلیمان ، 

وكقولهم : كنز النطف ، وقوس حاجب ...  –صلى اهللا علیه وسلم  –، وبردة النبى  روحمار عزی

")٢(.  

ویتابع الثعالبى حدیثه عن تنظیم مادة الكتاب فیقول : " وقد خرجتها فى أحد وستین بابًا ، 

ینطق كل منها بذكر ما یشتمل علیه أوًال ، ویفصح عن االستشهاد وسیاقه المراد آخرًا ، ومامنها 

  .)٣(إال ما یتعلق من المثل بسبب ، ویوفى من اللغة والشعر على طرف "

ب من أهم الكتب التى احتفلت بظاهرة المصاحبة ونذكر بعض األمثلة التى ویعد هذا الكتا

  توضح ذلك . 

                                     
ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ألبى منصور الثعالبى . ت محمد  أبو الفضل إبراهیم  دار المعارف   )١(

  . ٨ینظر : مقدمة المحقق ص  –م ١٩٨٥
  . ٤قلوب فى المضاف والمنسوب مقدمة المؤلف ص ثمار ال )٢(
  . ٥،  ٤ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ص  )٣(



  

  

٦٠  

ففى الباب الثالث . تحت اسم ( فیما یضاف وینسب إلى المالئكة والجن والشیاطین ) نأتى 

  ببعض األمثلة التى ذكرها . 

مالئكة . جناح " خط المالئكة . طاوس المالئكة . غسیل المالئكة . قوط المالئكة . سیرة ال

المالئكة . جناح جبریل .. جند إبلیس . خطوات الشیطان . أصابع الشیطان . برید الشیطان . 

  حبائل الشیطان . رءوس الشیاطین . 

  االستشهاد :

 {) : یكنى به عن الخط الردئ ، ولما وصف اهللا المالئكـة بالكتابة فقال  :  خط المالئكة( 

$ YΒ# t� Ï. t Î6 ÏF≈ x.  َ◌{ قال :  ] ١١فطار:[االن .} $ uΖ è= ß™ â‘ uρ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ { :٨٠[الزخرف [ 

ولما كان خطهم غیر بین للناس ، وأجود الخط أبینه ، قیل فى الكنایة عن الخط الردئ : خط 

جند ) : هو حنظلة بن أبى عامر األنصارى ، غسلته المالئكة یوم أحد (غسیل المالئكةالمالئكة (

  لك للمجان والخلعاء . قال الشاعر : ) : یقال ذ إبلیس

 )١(بى الحال حتى صار إبلیس من جندى  بلیس فارتقت إوكنت فتى من جند 

وبهذه الطریقة یقوم الثعالبى بعرض األلفاظ مجملة ثم یقوم بشرحها بعد ذلك وقد یستشهد 

  ببیت شعر أو آیة .

  وفى الباب التاسع والثالثین تحت عنوان ( فى الحمام ) . 

حمامة نوح . حمام الحرم . طوق الحمامة . حذق الحمامة . غناء الحمام . سجع الحمام. " 

  هدایة الحمام . 

  

                                     
  . ٦٩،  ٦٤،  ٦٣ص  ثمار القلوب )١(



  

  

٦١  

  االستشهاد : 

) : ویقال لها أیضًا : حمامة السفینة .. وهى التى أرسلها نوح علیه السالم مكان حمامة نوح(

  ء ؟ فرجعت إلیه بالبشارة . الغراب الذى لم یعد إلیه لینظر : هل غاض الماء وبدا من األرض شى

  ) : یضرب به المثل فى األمن والصیانة ، كما یضرب بظباء مكة ... حمام الحرم(

) : العرب تجعل صوت الحمام مرة سجعًا ومرة غناء وأخرى نوحًا وتضرب به سجع الحمام( 

  .)١(المثل فى اإلطراب والشجى ... "

  وفى الباب الثانى واألربعین ( فى الذباب والبعوض ) . 

" طیش الذباب . جرأة الذباب . زهو الذباب ، لجاج الذباب . طنین الذباب . أیر الذباب . 
منجى الذباب . بق البطائح . ضعف البقة . مخ البعوض . فراش النار . جهل الفراشة . خفة 

إبر النحل . آنیة النحل . نحل السكر. .’ س النحل الفراشة . حلم الفراشة . لعاب النحل . كی
  .)٢(خصر زنبور "

إن هذا الكتاب به مداد ال یكاد ینفد ومعین ال یكاد ینضب من المصاحبات بین  وفى الحقیقة
  األلفاظ باإلضافة إلى كونه كتابًا قیمًا فى مجال التعبیرات االصطالحیة .

  ليه : كتاب ما يعول عليه فى المضاف والمضاف إ -٨

وقد ألف هذا الكتاب " محمد أمین بن فضل اهللا بن محب اهللا بن محمد محب الدین بن أبى 
ه) ١١١١بكر الحموى األصل الدمشقى المولـد والدار ، المعروف بمحمد األمین المحبى (المتوفى 

")٣(.  

وهذا الكتاب فرید فى بابه وهو عبارة عن " معجم موسع أو موسوعة مختصرة فى ثمانیة 
                                     

  .   ٤٦٧،  ٤٦٥،  ٤٦٤ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ص  )١(
  .  ٥٠٠المصدر السابق ص  )٢(
ین المحبى . تحقیق د. محمد حسن عبد العزیز ما یعول علیه فى المضاف والمضاف إلیه . محمد األم )٣(

مؤسسة دار الشعب القاهرة الطبعة األولى  –ومراجعة د. حسن الشافعى . مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 
  . ٩األول ( الهمزة والباء ) ینظر مقدمة التحقیق ص الجزء  –م ٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤



  

  

٦٢  

آالف مدخل تقریبًا من التراكیب اإلضافیة تتضمن معارف متعددة عن العرب وجزیرتهم وما فیها 

من حیوان أو نبات ، وعن تاریخهم وأیامهم فى الجاهلیة واإلسالم ، وعن علومهم من فقه ونحو 

وبالغة ... إلخ ، وعما یدور فى مجالسهم من أساطیر وحكایات ، وعما یتردد على ألسنتهم من 

  .)١(وال وأمثال وكنایات .. كل ذلك وغیره تجده مقرونًا بالشواهد من شعر العرب ومنثورهم"أق

باٍإلضافة إلى أنه یعتبر " بدایة لكل باحث ینشد معلومة مختصرة أو تفسیرًا موجزًا عن 

  .)٢(التراكیب اإلضافیة الشائعة فى التراث العربى قدیمه وحدیثه "

  لنا عن موضوعه .  ونشیر إلى بعض مداخله حتى یكشف

" فمن أسماء األماكن تجد : براق بدر ، وبراق التین .. وبرقاء حجر ... وبقیع الجبل وبقیع 

ما روى عنها من شعر أو قول ومن ینتسب إلیها من عالم أو  –أیضًا  –الغرقد ... إلخ . ویذكر 

  شاعر . 

  ین ....ومن أسماء الحیوان تجد : ابن أعوج وابن آوى وأبو براقش وأم حب

ومن أسماء المشهورین من رجالهم ونسائهم فى كل مجال تجد ابن القریة وابن الفریعة وابنة 

مام الحرمین وأمین األمة.... إلخ .   الجبل وابنة الخس ... وإ

غفاءة الفجر .. وبیت العنكبوت،  ومن كنایاتهم المشهورة : أدیم األرض ، وأذن الحائط ، وإ

  ك ... إلخ . وبیت القصیدة ، وبیضة الدی

واجتماع الساكنین  ، ومن مصطلحاتهم فى العلوم العربیة والشرعیة تجد : أبیات المعانى

 و وأصحاب الحدیث ، وأصحاب الفرائض ، وأهل األصول ،وأسلوب الحكیم ، ... وأصحاب الرأى 

  األهواء والنحل... 

  .)٣(وتجد ذلك معرفًا مفسرًا مستشهدًا علیه بما تسعفه به مصادره"

                                     
  .  ٢٢،  ٨ما یعول علیه فى المضاف إلیه مقدمة التحقیق ص   )١(
  . ٨المصدر السابق ص   )٢(
  .   ٢٤،  ٢٣ما یعول علیه فى المضاف إلیه مقدمة التحقیق ص  )٣(



  

  

٦٣  

ثمار القلوب فى المضاف إلى كتاب الثعالبى "  –فى الواقع  –وتعود فكرة الكتاب ومادته 
" ... أتفكر منه بالجنى  ثمار القلوب" وفى ذلك یقول المحبى " وكان عندى أنموذج "  والمنسوب

الدانى وأتناول منه ما تتهافت من بدائعه حرد المعانى ، وهو أجل كتاب وضعه الثعالبى أبو 
ر ... وقد كنت أراه قابًال البسط محتاجًا فى أكثر ألفاظه إلى البیان والضبط وكان یخطر لى منصو 

  .)١(أن أضیف إلیه أشیاء البد منها وأضمنه لطائف خال أكثر الكتب المشهورة عنها "

وقد رتب المحبى كتابه على حروف المعجم تبعًا لما یتألف منه التركیب اٍإلضافى من 
ل المحبى نفسه " وراعیت له طریقة هینة سهلة لكونى رتبته على حروف حروف وعن ذلك یقو 

  .)٢(المعجم ، وبنیت من ألفاظه ما أشكل وأعجم "

والكتاب بمادته یعد من أخصب الكتب التى تمد الباحث عن المصاحبات بین األلفاظ ، 
لیك بعض النماذج من الكتاب :   والسیما فى صورة التراكیب اإلضافیة . وإ

ع الخرق : یقال :،" اتسع الخرق على الراقع "، یضرب لألمور التى ال یستطاع " اتسا
  .)٣(تداركها لتفاقمها "

  .)٤(" إتیان الیقین : " یكنى به عن إتیان الموت ... "

  " اتصال الحبل :، هو كنایة عند البلغاء عن الزفاف ، ومثله :، تألف الشمل . 

  وانتظام أسباب المحبة ، قال الشاعر : واتصال الحبل  : كنایة عن دوام المودة 

 )٥("ولم یك موصوًال إلى حبلكم حبلى  كأن لم یكن بینى وبینكم هـوى

 {" أثقال األرض : هى كنوزها ویقال هـى : أجسـاد بنـى آدم ، وذلك قولـه تعالـى : 

                                     
  . ٣٩ینظر مقدمة الكتاب للمؤلف ص  –المصدر السابق  )١(
  .  ٤٠،  ٣٩ما یعول علیه فى المضاف إلیه ینظر مقدمة الكتاب للمؤلف ص   )٢(
  . ١٦٤المصدر السابق ص  )٣(
  . سابق نفسه ، نفس الصفحة المصدر ال )٤(
  . المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة )٥(



  

  

٦٤  

ÏM y_ t� ÷z r& uρ ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγ s9$ s) øO r& { :وقال عز وجــل:  ]، ٢[الزلزلة} ≅ Ïϑ øt rB uρ öΝ à6 s9$ s) øO r& { 

  .)١("]  ٧النحل: [

  .)٢(" أجل اهللا هو : األجل الذى قدره " -

  .)٤(بیضة الخدر هى جاریته الحسناء " –. )٣(" آخر الدواء هو : األجل " -

وبعد هذا العرض للمصنفات العربیة فى تراثنا والتى اهتمت بظاهرة المصاحبة یتبین وأخیرًا 

هرة من خالل مؤلفاتهم الفریدة ، وما أحوجنا فى هذا العصر أن نسیر لنا عنایة السابقین بهذه الظا

  على ضربهم وأن نخرج مصنفات حدیثة تتبع ما كان علیه السابقون .

***  
  

  

  

  

  

  

  

                                     
  . ١٦٥ما یعول علیه فى المضاف إلیه ص  )١(
  . ١٦٦المصدر السابق ص  )٢(
  . ١٧٣المصدر السابق ص  )٣(
  . ٥٣٢المصدر السابق ص  )٤(



  

  

٦٥  

  المبحث الرابع

  المصاحبة  عند اللغويين العرب المحدثين 

ال ترجمة فى البدایة أقول إن مصطلح المصاحبة عند الدارسین العرب المحدثین ما هو إ

وقد اختلفوا فى ترجمة هذا المصطلح فتعددت   )نجلیزى  إ  ( Collocation لمصطلح (فیرث )

ن كان المضمون واحدًا فى الغالب فأطلق علیه عدة مصطلحات هى :    مسمیاته عندهم وإ

  االقتران اللفظى .  - ٣التالزم         - ٢        المصاحبة .     -١

  قیود التوارد.  -٦التضام.        -٥ الرصف والنظم .       -٤

ویحاول البحث فى هذه السطور اإلشارة إلى جهود المحدثین من اللغویین العرب ونظرتهم 

  لهذا المصطلح . 

فقد كان له السبق فى استعمال مصطلح المصاحبة حمد أبو الفرج أمحمد ونبدأ بالدكتور / 

وكما یقول عنه د. محمد حسن عبد العزیز " كان فى العربیة ، وفى اإلشارة إلى مقولة ( فیرث) ، 

الدكتور محمد أبو الفرج أول من قدم مفهوم ( فیرث) فى المصحابة إلى القارئ العربى بل إنه 

صاحب ذلك المصطلح العربى " المصاحبة " الذى وضعه مرادفًاَ◌ لمصطلح (فیرث ) "  

collocation  ")١(.  

إلى أن المصاحبة وسیلة من وسائل تفسیر المعنى   محمد أبو الفرجوقد أشار الدكتور / 

المعجمى وبین أن النحو " یحدد نوع الكلمة التى یجب أن تقع فى الموضع من الكالم ( اسم ، 

ولكنه فى نفس الوقت أكد أن تحدید النحو للكلمات المستعملة لیس هو كل شىء  )٢(فعل، حرف) " 

ات المستعملة فى تركیب ما دون اعتبار للنحو أو فقال " فهناك فى اللغة نوع من التحدید للكلم

  غیره من القواعد اللغویة المعروفة ، هذا النوع هو الذى نسمیه ( المصاحبة) .

                                     
  . ٦٠المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )١(
  .   ١١٠م اللغة الحدیث د. محمد أبو الفرج ص المعاجم اللغویة فى ضوء دراسات عل )٢(



  

  

٦٦  

وذلك ألن اللغة ... collocation عن هذا فى اللغة وسماه J. R . Firthوقد تحدث أستاذنا 

  .)١(عماله نحو أو معنى"قد تختار مصاحبة كلمات بأخرى دون غیرها مما قد ال یحجب است

ومما یحمد للدكتور / محمد أبو الفرج أنه أرجع هذه الظاهرة إلى أصولها العربیة وبین أن 

الجاحظ قد أدركها بحسه المرهف فى كتابه " البیان والتبیین " فیقول : " ومن قدیم أحس الجاحظ 

مما قد یكون  اخرى دون غیرهریق فى اللغة العربیة بین كلمات بالذات تصحب أفبهذا النوع من الت

  . )٢(بمعناها " 

وهذا یعد محاولة منه لربط المصطلح الغربى بالفكر العربى والتراث األصیل ویتضح من 

تناول د . محمد أحمد أبو الفرج لهذا المصطلح أنه تناوله على المستوى الداللى والمعجمى حینما 

ا قسیما ألربعة أقسام أخرى هى " جعل المصاحبة من وسائل تفسیر المعنى المعجمى وعده

  . )٣(التفسیر بالمغایرة ، والتفسیر بالترجمة ، والتفسیر بالسیاق ، والتفسیر بالصورة " 

وقد استعمله تحت  أحمد مختار عمرومن اللغویین المحدثین الذین تناولوا هذا المصطلح د/ 

دراسة طرق الرصف أو النظم  مصطلح " توافق الوقوع " أو " الرصف " أو " النظم " وقد بین أن

Collocations "كما ذكر  )٤(" تطور هام للمفهوم العملى للمعنى وهو ما ركز علیه فیرث وأتباعه

 )٥(أولمان وقد عرف الرصف بأنه " االرتباط االعتیادى لكلمة ما فى لغة ما بكلمات أخرى معینة " 

  . )٦(ة مرتبطتین الواحدة باألخرى " أو " استعمال وحدتین معجمتین منفصلتین . استعمالهما عاد

 –وقد مثل د / أحمد مختار عمر " بارتباط كلمة (منصهر) مع مجموعة الكلمات : حدید 

                                     
  .  ١١١ص  المعاجم اللغویة فى ضوء دراسات علم اللغة الحدیث )١(
   .المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٢(
   . ٦١ینظر : المصدر السابق نفسه ، وینظر : المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٣(
   . ٧٤علم الداللة صـ  )٤(
   .نفسه  المصدر السابق )٥(
   .المصدر السابق نفسه  )٦(
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  . )١(فضة ... ولكن لیس مع (جلد) مطلقا "  –ذهب  –نحاس 

وقد وضح د / أحمد مختار عمر أنواع الرصف عند (فیرث) فیقول : " وقد میز فیرث 

Firth الرصف هما :  بین نوعین من  

  الرصف العادى الموجود بكثرة فى أنواع مختلفة من الكالم  -أ

الرصف غیر العادى الموجود فى بعض األسالیب الخاصة ، وعند بعض الكتاب  - ب

  . )٢(المعنیین 

صفى والتحلیل النحوى فیقول : " وهناك فرق ر بین التحلیل ال أحمد مختار عمروقد فرق د / 

والتحلیل النحوى ، ففى حین یعالج النحوى " مجموعة الكلمات " (اسم/ صفى ر بین التحلیل ال

یعالج  متبادلة ذات أهمیة داللیة اتفعل/صفة) التى تحوى آالف الكلمات التى لیس لها عالق

  .)٣(  الرصف الكلمات المفردة التى لها عالقة متبادلة ذات أهمیة داللیة "

یالحظ أنه تعامل معها على المستوى  ةر الظاهأحمد مختار عمر  ومن خالل تناول د /

  الداللى .

محمد حسن  ومن اللغویین المحدثین الذین عنوا بدراسة ظاهرة " المصاحبة " " الدكتور /

  " فقد أعطى هذا المصطلح قدرا كبیرا من الدراسة .عبد العزیز 

وعها فى وقد أقر بوق (Collocation)وقد تعامل معه تحت اسم " المصاحبة " ترجمة لكلمة 

جمیع اللغات ، فیقول : " فالمصاحبة ظاهرة لغویة موجودة فى العربیة كما هى موجودة فى غیرها 

  . )٤(من اللغات " 

                                     
   .  ٧٤علم الداللة صـ )١(
   . ٧٥المصدر السابق ص  )٢(

   . ٧٧ص  المصدر السابق )٣(
   . ٦٠المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٤(
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" ویقصد بها : كلمة (أو أكثر) تستخدم عادة مع كلمة أخرى ، فالكلمة (أخضر) تأتى عادة 

كلمة (الكلب) الصحبة مع الكلمة (عشب) فیقال : عشب أخضر ، وتأتى الكلمة (نبح) عادة فى 

  . )١(فیقال : نبح الكلب " 

وقد أشار د / محمد حسن عبد العزیز إلى أن " لكل كلمة معدل خاص لما یصحبها من 
  . )٢(بالكلمة التى تجئ معها "  –على درجات متفاوتة  –كلمات ، بحیث یمكن التنبؤ 

ح أنه تعامل معها على وبالنظر إلى ما ذكره د / محمد حسن عبد العزیز عن المصاحبة نلم

إال أنه قد عرفها مرة أخرى فیى موضع آخر تعریفا یظهر منه أنه لم یتعامل مع  المستوى الداللى

على المستوى التركیبى  –أیضا  –فحسب بل درسها  الظاهرة على المستوى الداللى فحسب

أداة فى صحبة  (النحوى) ، فیقول : " المصاحبة صورة من صور الموقعیة ، إذ أنها تعنى وقوع

  . )٣(أداة أخرى أو فى صحبة كلمة أخرى " 

وقد طبق الظاهرة على لغة الصحافة المعاصرة ، وقد ذكر لها عدة صور فى لغة الصحافة 

  منها "

مثل : هل + أداة نفى نحو :، هل لم یلبث  ظواهر المصاحبة فى الجملة االستفهامیة -١ 

  نحو هل سوف یتركزون فى الشواطئ فقط ؟مثل هل + السین وسوف  و أن ملئ بالثقوب ؟

ظواهر المصاحبة فى الجملة الخبریة المنفیة ، مثل سوف + ال نحو سوف ال نقید  -٢

  . )٤(أنفسنا فى أیة اتفاقیة إلى األبد " 

إلى آخر هذه الصور التى بینها فى لغة الصحافة المعاصرة . وقد ذكر أن مصطلح 

                                     
   . ١٤٢مدخل إلى علم اللغة د . محمد حسن عبد العزیز صـ  )١(
   .المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة  )٢(
 ٢٠٠٢الطبعة األولى  –القاهرة  –لصحافة المعاصرة د . محمد حسن عبد العزیز دار الفكر العربى لغة ا )٣(

   . ١٧٧ص 
   . ١٨٤:  ١٧٨لمصدر السابق بتصرف ص ا )٤(



  

  

٦٩  

المفارقة) وهو یعنى عدم اقتران األداة بأداة أخرى أو بكلمة المصاحبة " یقابله مصطلح آخر وهو (

  . )١(ما " 

أن د / محمد حسن عبد العزیز تناول الظاهرة على المستویین الداللى  ومما سبق یظهر
  والتركیبى .

 "فقد ترجم مصطلح  محمود فهمى حجازىومن اللغویین المحدثین الذین تناولوا الظاهرة د / 

Collocation"  اسم ( التضام ) ویعنى عنده " ارتباط أكثر من كلمة فى عالقة تركیبیة ، تحت
ومثل لذلك بكلمة " كرسى " التى " تستخدم  )٢(ویكون معناها مفهوما من الجزئیات المكونة لها " 

فى عدة تراكیب على سبیل التضام ، وتدور هذه التراكیب حول معنیین اثنین ، أولهما یظهر فى 
على الكرسى ، صنع كرسیا ، كرسى منخفض ، كرسى خشبى ، كرسى حدیدى ، التراكیب : جلس 

أما المعنى الثانى فهو فى تراكیب مثل : كرسى الفلسفة ، كرسى علم اللغة ، كرسى األستاذیة ، .. 
فالمعنى األول داخل فى المجال الداللى لألثاث ، والمعنى الثانى داخل فى المجال الداللى 

  . )٣(للوظائف " 

  . )٤(بین أن تركیب التضام ما هو إال " جمع لمعنى المكونات " ثم 

لمستوى الداللى اأنه تعامل مع الظاهرة على محمود فهمى حجازى ویتضح مما ذكره د / 
  لتالزم بینها هو المكون للمعنى المفهوم .اوجعل المصاحبة بین الكلمات و 

وقد . عبد الفتاح عبد العلیم البركاوى .د –ضا أی –ومن المحدثین الذین تكلموا عن ظاهرة " المصاحبة " 

وتارة مصطلح " قیود  )٥(وأطلق علیه تارة مصطلح " الرصف "  Collocationترجم مصطلح 

  . )٦(التوارد " 

                                     
   . ١٧٧لغة الصحافة المعاصرة ص  )١(
   . ١٥٧مدخل إلى علم اللغة د . محمود فهمى حجازى ص  )٢(
   .حة المصدر السابق نفسه ، نفس الصف )٣(
   .المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة  )٤(
   . ٢٣٨داللة السیاق د / البركاوى صـ  )٥(
   . ٧١المصدر السابق صـ  )٦(



  

  

٧٠  

وبین أن المقصود منه هو " الورود المتوقع أو المعتاد لكلمة ما مع ما یناسبها أو یتالءم 

  بارة أخرى وبع . )١(معها من الوحدات األخرى " 

  . )٢(هو " توافق الوحدة المعجمیة مع ما یجاورها فى الجملة من سائر الوحدات األخرى "

وقد مثل بما ورد فى اللغة العربیة من  واستعمال كلمة األشهب مع الخیل ، واألملح مع الغنم 

  . )٣(واألزهر مع اإلنسان وذلك عند إرادة التعبیر عن البیاض 

أن االختیار بین الوحدتین حتى یكون سلیما وصحیحا ال بد من  وقد بین د / البركاوى

وكذلك " اختیار العنصر المالئم  )٤("اختیار العنصر المالئم نحویا للوظیفة المؤداة فى الجملة " 

  .  )٥(داللیا للوظیفة النحویة التى یشغلها " 

التضام " الدكتور / ومن اللغویین المحدثین الذین اهتموا بدراسة هذه الظاهرة تحت اسم " 

اعتنى به على المستوى النحوى والمقصود بالتضام عنده " و . فقد درس هذا المصطلح تمام حسان 

عنصرا آخرا فیسمى التضام هنا " التالزم " أو یتنافى  النحویین أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلین

صرین اآلخر فإن هذا اآلخر قد معه فال یلتقى به ویسمى هذا "التنافى " وعندما یستلزم أحد العن

یدل علیه بمبنى وجودى على سبیل الذكر أو یدل علیه بمعنى عدمى على سبیل التقدیر بسبب 

  . )٦(االستتار و الحذف " 

وقد قسم د / تمام التضام إلى صورتین إیجابیة واألخرى سلبیة " فاإلیجابیة كاالفتقار 

                                     
   . ٢٣٨داللة السیاق  ص  )١(
   . ٧١المصدر السابق صـ  )٢(
   . ٤٥المصدر السابق صـ  )٣(
   . ٢٣٩المصدر السابق صـ  )٤(
   . ٢٤٠المصدر السابق صـ  )٥(
   . ٢١٧م ص  ١٩٧٩ومبناها د / تمام حسان الهیئة المصریة العامة للكتاب الطبعة الثانیة  اغة العربیة معناهللا )٦(



  

  

٧١  

  . )٢(فى أو التنافر " " والسلبیة كالتنا )١(واالختصاص والتوارد " 

ثم أشار إلى أن " التوارد والتنافر من ظواهر استعمال الكلمات المعجمیة . أما االفتقار 

  . )٣(واالختصاص والتنافى من ظواهر استعمال العناصر التركیبیة " 

  االفتقار وهو نوعان متأصل وغیر متأصل . -١

ن صح ذلك عند إرادة  فالمتأصل هو " افتقار العناصر التى ال یصح إفرادها فى االستعمال وإ

الدراسة والتحلیل ، مثال ذلك افتقار حرف الجر إلى المجرور وحرف العطف إلى المعطوف ... " 
  إلى غیر ذلك من األمثلة التى ذكرها .  )٤(

نما  أما االفتقار غیر المتأصل " كافتقار المضاف إلى المضاف إلیه ، والمبتدأ إلى الخبر وإ

أصل ألن االفتقار هنا غیر منسوب إلى الكلمة ، فحین تقع الكلمة موقعها للتعبیر سمى غیر مت

نما یكون االفتقار للباب فكل  عن الباب ال یكون االفتقار للكلمة ألنها غیر مفتقرة بحسب األصل وإ

  . )٥(كلمة تقع هذا الموقع یفرض علیها الباب هذا النوع من االفتقار " 

صفات الحروف وهى نوعان مختصة وغیر مختصة فاألداة االختصاص : وهو " من  -٢

إما أن تدخل على نوع معین من الكلمات ال تتعداه إلى غیره فتسمى مختصة كاختصاص إن 

وأخواتها بالدخول على (األسماء) واختصاص حروف الجر بذلك أیضا ، واختصاص الجوازم 

  فعال .األ ىبالدخول عل

ما أن تصلح األداة للدخول على م ختلف أنواع الكلمات مثل " ما " النافیة وأدوات االستفهام وإ

                                     
   . ٨٩ص  ٢ج  ٢٠٠٢مكتبة األسرة  –البیان فى روائع القرآن د . تمام حسان . الهیئة المصریة العامة للكتاب  )١(
م مقال ج. ١٩٨٥ -ه ١٤٠٦سنة  ٥٧العربیة ج المصدر السابق نفسه نفس الصفحة  وینظر مجلة اللغة  )٢(

   .٣٦نظمة ) ص تمام حسان بعنوان ( وحدة البنیة واختالف األ
   . ٨٩ص  ١البیان فى روائع القرآن ج  )٣(
   .المصدر السابق نفس الصفحة  )٤(
   .المصدر السابق نفس الصفحة  )٥(



  

  

٧٢  

  . )١(وحروف العطف فتكون غیر مختصة " 

بین أن " قواعد النحاة فى ذلك سلبیة ال تخلو من (ال) النافیة كقولهم : " ال و التنافى  -٣

لى یدخل الحرف على الحرف " و " ال تدخل حروف الجر على األفعال " و " ال تدخل الجوازم ع

  . )٢(األسماء " 

ن أدخلناه تحته باعتباره قسیما للتالزم ، وهو قرینة سلبیة على  " فالتنافى عكس التضام وإ

  . )٣(أن نستبعد من المعنى أحد المتنافیین عند وجود اآلخر "  االمعنى یمكن بواسطته

ات المعجم " التوارد والتنافر فمن ظواهر المفردات المعجمیة ویرجع ذلك إلى أن مفرد ٥،  ٤

تنتظم فى طوائف یتوارد بعضها مع بعض ویتنافر مع بعض آخر فاألفعال طوائف تتوارد كل 

طائفة منها مع طائفة من األسماء وتتنافر مع األسماء األخرى ... فمن غیر المقبول أن یقال : " 

  . )٤(ة " ألن الفعل (فهم) یتطلب فاعال عاقال .... " لفهم الحجر المسأ

نه تناولها على المستوى النحوى وهو عنده "قرینة أ/ تمام لظاهرة التضام یظهر  ومن تناول د

  . )٦(" تعین على تحدید مواقع الكلمات فى الجملة "  )٥(فى السیاق " 

فقد نبه د / تمام إلى ضرورة التوارد بین العنصرین والعنایة بذلك حتى  –أیضا  –ومع ذلك 

                                     
   . ٨٩ص  ١ج آن البیان فى روائع القر  )١(
   . ٩٠،  ٨٩ المصدر السابق ص )٢(
م ( ١٩٨٦ -ه  ١٤٠٦ – ٥٨وینظر مجلة مجمع اللغة العربیة ج . ٢٢١اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٣(

   ٣٠٧،  ٣٠٦ضوابط التوارد ) د. تمام حسان ص 
   . ٩٠ص  ١البیان فى روائع القرآن ج  )٤(
   . ٨٨المصدر السابق ص  )٥(
   . ١٥٥لغة الصحافة المعاصرة ص  )٦(



  

  

٧٣  

  اللیة . یكون الكالم مستقیما من الناحیة الد

لیك أیها القارئ رسما توضیحیا لما ذكره د / تمام من صور التضام    وإ

  صور معجمیة                                             صور تركیبیة           

  

  االفتقار         االختصاص              التنافى               التوارد             التنافر
  یة"      "خاص بالحروف"         "ظاهرة سلبیة"       " إیجابیة "         " سلبیة "یجابإ"

  " إیجابیة "                  

  

  متأصل       غیر متأصل

  مختصة        غیر مختصة                   

استها ، عند أشهر اللغویین العرب المحدثین نجد أنهم انقسموا فى در  ةوبعد عرض الظاهر 
فمنهم من تناولها على المستوى الداللى ، ومنهم من تناولها على المستوى التركیبى ، ومنهم من 

  اعتنى بها على المستویین الداللى والتركیبى .

ومما یؤخذ على الدارسین العرب المحدثین لهذه الظاهرة أنهم لم یتفقوا فى تناولهم الظاهرة 

ن  اتفقوا فى المضمون بل وتعددت المسمیات عند الواحد منهم على مصطلح أو مسمى واحد لها وإ

أن یوحدوا االصطالح تیسیرا  ره ، وكان األولى بهم واألجدـوكل قد عبر عن المصطلح بما یحلو ل

روا على مصطلح د / محمد أحمد أبو الفرج بحكم ـرى أن یسیـن األحــان مــعلى الدارسین ، ولعله ك

  تحت اسم " المصاحبة ". Collocation أنه أول من ترجم مصطلح فیرث

***  



  

  

٧٤  

  المبحث الخامس

  المصاحبة عند كل من فيرث وبالمر 

  المصاحبة عند فيرث  

  . )١(من " المفاهیم المهمة التى ارتبطت بفیرث "  Collocationإن مفهوم المصاحبة 

فهو " أول من وجه اللغویین المحدثین إلى الجوانب الشكلیة المعجمیة بعامة وجانب 
  . )٢(المصاحبة بخاصة " 

كجزء من نظریته الشاملة فى  –كما یقول لیونز  –) مفهوم المصاحبة وقد " قدم (فیرث
المعنى ، وقد عد المستوى المصاحبى فى التحلیل اللغوى مرحلة متوسطة بین المرحلة المقامیة 

Situational  والمرحلة القواعدیةgrammatical  مع  –كلیا أو جزئیا  –وقد اقترح أن یعالج
ال على وظائفها فى مقام  –الجزء من معنى المفردات الذى یعتمد  المعنى المعجمى ، أى مع ذلك

  . )٣(بل على نزوعها إلى أن تترافق فى السیاقات "  –خاص 

وذلك ألن " أصحاب النظریة السیاقیة وعلى رأسهم (فیرث) ال یهتمون بما تشیر إلیه الكلمة 
من السیاق فقط بل إن المنهل  فى الخارج ، وال بما تحیل علیه ، فإن معنى الكلمة یستمد حیاته

" واالتجاه الذى تبناه  )٤(الوحید الذى تستقى منه اللفظة معناها هو مصاحبتها للفظة األخرى " 
  –بالمر  –كما یقول  )٥((فیرث) یتلخص  فى إمكانیة تعرف الكلمة من خالل قرینتها " 

 sillyال ـال مثـفیق ، Sillyحمار " التى فى صحبة كلمة  Assوقد مثل (فیرث) " بكلمة " 
ass you  " أنت یا غبى ، ویضاف إلیها مجموعة من الصفات التى تنتظم مع هذه التعابیر ومنها

silly  " " غبىstupid  " ، " بلید / أبله / أحمقobstinate  " " عنیدaw ful  " " مخیف / هائل
egregious  " (فى السوء) ٦(فائق( .  

                                     
   . ١٠٣وصف اللغة العربیة داللیا صـ  )١(
   . ١٣المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٢(
   .المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة  )٣(
   . ١٠٤وصف اللغة العربیة داللیا ص  )٤(
   . ١٦٩ك بالمر ص فران –علم الداللة  )٥(
   . ١٧٠المصدر السابق ص  )٦(



  

  

٧٥  

ا بدراسة المصاحبة فى شعر ( سوینبرت ) فقد ال حظ أنه " وقد اهتم (فیرث) اهتماما خاص
بطریقة فریدة ومن ثم حفل شعره  –جنبا إلى جنب  –تها ایصف األبنیة على اختالف مستوی

  نظر إلى قوله :أبالكلمات المتصاحبة ، وهى السمة الممیزة لبنیة القصیدة والمقطوعة عنده 

  Delight , The root less Flower . 

    And Love , The bloom less bower . 

وهما معا بإزاء الكلمتین المتصاحبتین  flowerبة ـفى صح root lessئ ـحیث تج
bloomless   وbower  ")١( .  

فالبنیة تنطبق  systemوالنظام  structure" ویفرق (فیرث) كما یقول ( دنیین ) بین البنیة 
جاورة) والنظام ینطبق فحسب على العالقات دات المتحفحسب على العالقات األفقیة (بین الو 

دات القابلة للتبادل ، والمصاحبة شكل من أشكال العالقة األفقیة على المستوى حالرأسیة بین (الو 
النحوى وهو ما یعرف  المعجمى ، وهى تختلف عن شكل آخر من العالقة األفقیة على المستوى 

كالم وباب آخر فالعالقة بین مفردات العبارة وهى عالقة بین باب من أقسام ال  colligationبـ 
dark night  عالقة كلمة من قسم االسم بكلمة أخرى من قسم الوصف ولیس هذا ما یعنیه
  . )٢(بالمصاحبة " 

فى المصاحبة اللفظیة على أحد جوانبها وهو  هوذلك ألن ( فیرث ) " اقتصرت اهتمامات
لمصاحبة عند فیرث هى " أن تجئ كلمة فى صحبة فا –كما یقول بالمر  – )٣(المظهر الداللى " 

  . )٤(ن متصاحبتین "اكلمة أخرى على نحو یجعلنا بحكم العادة واإللف أن نتوقع أن تجئ الكلمت

هو  darkوأحد معانى  darkهو قبولها لمصاحبة  nightوهذا یؤدى إلى أن " أحد معانى 
  . )٥("  nightبالطبع مصاحبتها لـ 

                                     
   . ١٤المصاحبة فى التعبیر اللغوى صـ  )١(
   . ١٥المصدر السابق ص  )٢(
   . ١٧٩علم الداللة فرانك بالمر ص  )٣(
   .١٦المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٤(
   . ١٠٤وصف اللغة العربیة ص  )٥(



  

  

٧٦  

ن المعانى األخرى التى تعبر عنها العبارة كالمعنى الذهنى أو المقامى بغض النظر ع" وهذا 
  . )١(أو النحوى " 

ج اوال تتعلق مباشرة بالمنه ،فالمصاحبة " طبقًا ( لفیرث) هى تجرید على المستوى االئتالفى 
  . )٢("   idea approach الفكرة  ، أو منهاجconceptual approachالمفهومى 

فادة ویشیر أحیانًا إكثر " ینظر إلى دراسة المصاحبة على أنها المنهاج األوقد كان ( فیرث) 
  إلى مستوى المصاحبة "  –ضمن وجهات نظره فى مستویات التحلیل اللغوى  –

collo cational level  ")هذه الفكرة وترسیخها أنه قد  ءویضاف إلى جهود ( فیرث ) فى إرسا )٣
بحث فى المصاحبة بقوله : قد تدرس المصاحبة فى لغة الحیاة وجه أنظار اللغویین إلى مجاالت ال

العامة ، أو فى لغة جماعة بعینها . وقد تدرس فى لغة نوع أدبى خاص أو فى لغة مؤلف بعینه " 
)٤( .  

  فرانك بالمر 

عند ( فیرث) وقال  collo cationثنى ( فرانك بالمر) على فكرة المصاحبة أو االنتظام أقد 
  . )٥(الذى تبناه ( فیرث) یبدو معتدًال " " إن االتجاه 

  .)٦(وقد عرف ( بالمر) المصاحبة بأنها االتجاه الذى به " تعرف الكلمة من خالل قرینتها "

وقد أشار (بالمر) إلى أن هذه الظاهرة التى سماها ( فیرث) بالمصاحبة اللفظیة " لم تمثل 
ا فى السیاق المقامى وفى المجاالت سوى جزء من الداللة ؛ ألن الداللة یمكن التوصل إلیه

  . )٧(التحلیلیة األخرى " 

                                     
   . ١٦المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )١(
   .١٠٤وصف اللغة العربیة ص  )٢(
   .المصدر السابق نفس الصفحة )٣(
   .١٥المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٤(
   .١٦٩علم الداللة فرانك بالمر ص  )٥(
   .المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة  )٦(
   .١٧٠المصدر السابق ص  )٧(



  

  

٧٧  

وقد وضح (بالمر) أن المشكلة الرئیسیة لدى (فیرث) لم تكن " التوزع الكلى للعناصر اللغویة  
ظاهریًا هو المشكلة الالفته لالنتباه من حیث  co- occuranceبل كان وقوع مصاحب [ تواقع ] 

  . )١(ها " توقع تبادل األلفاظ فیما بین

وقد فرق (بالمر) بین اختالف التواقع الذى جاء به (فیرث) " اختالفًا جوهریًا عن التحلیل 
یس " وغیره ، ومن هنا كان الهم األساسى لفیرث هو إبراز الصفات ر التوزیعى الذى نادى به " ها

  . )٢( الخاصة بالسیاق اللغوى وغیر اللغوى [ المقام ] لعدم اكتراثه بكلیة السیاقات "

ة مع إمكانیة التعبیر دوقد بین (بالمر) أن هناك " مفردات تقتصر مصاحبتها على ألفاظ محد
  عنها بعبارات أخرى نحو :

  " Butter" و " speckمع "عفن  "  ranzingاستعمال " -

  "  brain" و "  eggsمع " عفن " addledواستعمال "  -

  . )٣(" ئ س"  bad" و "  rettenعلى الرغم من وجود "  

دور فى " قبول بعض األلفاظ داللة  لها لمصاحبات اللفظیةاوقد أكد (بالمر) أن 
ذ یتكلم المرء عن الطقس غیر إوقد دلل على ذلك بما فى اللغة اإلنكلیزیة "  )٤(خاصة تكتسبها " 

العادى حین تأتى موجة حر فى شهر نوفمبر ، وال یتحدث عن الطفل غیر العادى بل الشاذ ؛ ألن 
لمة " الشاذ" تقتصر على الكفاءة غیر المتوقعة ، وبالمقابل تشیر كلمة " غیر عادى " إلى عیوب ك

وأشار (بالمر) إلى أن من األمور التى تعین على تحدید التواقعات للكلمة النصوص  )٥(خاصة " 
فیقول : وهناك مجموعة من الدراسات األولیة للمصاحبة اللفظیة فى النصوص یستخلص منها 

  . )٦(كانیة تحدید " التواقعات " بداللة الكلمة المفردة وبالسیاق " إم

                                     
   .١٧٠علم الداللة فرانك بالمر ص  )١(
   .ه ، نفس الصفحةالمصدر السابق نفس )٢(
   .١٧١المصدر السابق ص  )٣(
   .١٧٢المصدر السابق ص  )٤(
   .المصدر السابق نفس الصفحة )٥(
   .المصدر السابق نفس الصفحة  )٦(



  

  

٧٨  

وقد الحظ أن هناك " من الكلمات ما یصاحب عدد كبیر من األلفاظ األخرى ، كما یالحظ أن 
 passed awayفال یقال  ظالمفردة أو المركبة ال تتصاحب مع فئات معینة من األلفابعض األلفاظ 

ذبل ، ألنه من غیر المناسب استعمال  The rhododendren diedال مات مع الشجرة ، إنما یق
  اللفظ " مات " مع الشجر وخاصة مع الغراس التى یسمع بها أول مرة .

وألنه من غیر الممكن أن یقال : إن " مات " یشیر إلى نوع محدد من الموت  - 
  وهذا النوع من الموت ال یناسب وصف األشجار .

" مات " محدد االستعمال إلى حد ما ، وال سیما حین  ومن هنا یتضح أن الفعل
  .)١(بمجموعة معینة من األلفاظ التى بینها قرابة داللیة "  ایأتى مرتبط

ات " فى المصاحب Restriktionهذا وقد میز (بالمر) بین ثالثة أشكال من " حصر المعنى 
  )٢(اللفظیة وهى : 

ة المعجمیة كما فى التركیب اآلتى : غیر النوع األول وهو المعتمد على داللة الوحد -١
  " . green cowالمعهود " بقرة خضراء 

والثانى وهو المستند إلى " الحقل الداللى " الذى یقوم على أساس إمكانیة  - ٢
استعمال كلمة مع مجموعة من األلفاظ التى تشترك فى بعض مكوناتها الداللیة وهذا 

  إلى عدم صالحیة الصیغ اآلتیة : النوع من حصر المعنى فیه إشارة واضحة 

The pretty boy , The(٣) rhododen dren , passed away   

ال تأتى إال مع كلمة تشیر إلى الكائن الحى المؤنث كما أن  prettyألن كلمة 
  ال تستعمل أیضا إال لشخص كان حیا ثم مات . passed awayكلمة 

عتمد على المصاحبة اللفظیة، وهو وأما النوع الثالث من حصر المعنى فهو ما ا -٣
أكثر دقة من النوعین السابقین ؛ ألنه غیر مرتبط بـ " داللة الوحدة المعجمیة " والحقل 

  دماغ . brainبیض و  eggsفاسد مع  addledالداللى ، بل متعلق ببنى نحو : 
                                     

   . ١٧٤،  ١٧٣علم الداللة فرانك بالمر ص  )١(
   . ١٧٤المصدر السابق ص  )٢(
  ) نوع من الورد یشبه األقحوان .٣(



  

  

٧٩  

  

  

  

  الفصل الثانى 

  مفاهيم ترتبط بالمصاحبة 

  :ويشمل 

  : طالبول : وفيه خمسة مالمبحث األ - ١             

  . المطلب األول : أنواع المصاحبـــة  

  . المطلب الثانى : ضوابط المصاحبة 

  . وصورها المطلب الثالث : أشكال المصاحبة 

  . المطلب الرابع : األلفاظ المبهمة وحاجتها إلى المصاحبة 

  . المطلب الخامس : أهمية المصاحبة 

  . صطالحى المبحث الثانى : التعبير اال - ٢

  . المبحث الثالث : أثر البيئة فى تكوين المصاحبات اللغوية - ٣

  

  

  

  

  

  المبحث األول

  المطلب األول / أنواع المصاحبة



  

  

٨٠  

إلى أن التصاحب بین الكلمات فى السیاقات اللغویة  )١(أشار الدكتور أحمد مختار عمر 
  . free combinationالتصاحب الحر  -١ینقسم إلى 

  . collocationأو   co – occurrenceتظم التصاحب المن -٢

ت غیر محدودة اونجد أن " التصاحب الحر یتحقق حین یمكن أن تقع الكلمة فى صحبة كلم
  .)٢(كما یمكن أن یستبدل بها غیرها فى مواقع كثیرة " 

ونضرب لذلك مثاال بكلمة " (أصفر) فعلى الرغم من ارتباطها فى بعض األحیان بكلمات 
  .)٣(یمون/ وجه ...) فإنها تأتى عادة وصفا لكلمات غیر محدودة  " معینة (رمل/ ل

أما لو نظرنا إلى التصاحب المنتظم فنجد أنه " یتحقق حین یالحظ المعجمى 
  .)٤(إمكانیة إبدال جزء منه بآخر ، أو إضافة شئ آخر إلیه" متكرار التصاحب ، وعد

سالم علیكم ، فال یقال مثال " األمان واألمثلة على هذا اللون من التصاحب كثیرة نحو : " ال
  علیكم " ورمضان كریم ( فال یقال مثال : عید كریم ، وال رمضان طیب أو سعید ) ...

وال یسمح بتبادل  Happy new year, Merry Christmas ,وفى اإلنجلیزیة یقال : 
  .)٥(الوصفین " 

وفى تصاحب  ومن الجدیر بالذكر أنه یمكن أن " تأتى الكلمة فى تصاحب حر
التى یمكن أن تقع صفة ألشیاء غیر محددة كما  goodمنتظم مرة أخرى مثل كلمة 

 goodیمكن أن یستبدل بها غیرها فى مواقع كثیرة . ولكنها حین ترد فى لغة التحیة 

day  ال یمكن أن تبدلها بقولكvery good day  أوexcellent day   ")٦(.  

                                     
م ص  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨الطبعة األولى  –عالم الكتب  –دیث د . أحمد مختار عمر صناعة المعجم الح )١(

١٣٤ .   
   .المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة  )٢(
   .المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة  )٣(
   .المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة بتصرف یسیر  )٤(
   .نفس الصفحة  –المصدر السابق  )٥(
   . ١٣٥،  ١٣٤الحدیث ص  صناعة المعجم )٦(



  

  

٨١  

  أنواع المصاحبة (االقتران)

  اللغویین قد بینوا أن االقتران أو (التصاحب) یعود إلى نوعین  نجد أن

وهو ما سماه (فیرث) "  )١("  usual collocation: " االقتران العادى  النوع األول
  .)٢((بالرصف االعتیادى ) وهذا النوع یوجد بكثرة فى أنواع مختلفة من الكالم العادى " 

السامع ؛ ألنه " یعتمد على اتفاق واصطالح  وهذا النوع من التصاحب یكون متوقعا لدى
ذا سمع كلمة  المتكلمین باللغة ، فإذا قال المتكلم : ( غصن) ؛ توقع المخاطب كلمة (شجرة) ، وإ

ذا سمع كلمة (نهیق) توقع كلمة (حمار) ... وهكذا "    .)٣((خریر) توقع كلمة (الماء) وإ

وهو ما سماه (فیرث) "  )٤("  un usual collocation" االقتران غیر العادى  النوع الثانى :
وهذا  )٥(( بالرصف البلیغ ) الموجود فى بعض األسالیب الخاصة وعند بعض الكتاب المعنیین"

النوع غیر متوقع لدى السامع ؛ ألنه یرتبط بخصوصیة النص ومبدعه سواء أكان كاتبا أم شاعرا 
)٦(.  

صة بالمصاحبات غیر العادیة قد وعن هذا النوع یقول ( ماكنتوش) " وثمة حاالت خا
نلحظها مصادفة ، وقد تبدو لنا شاذة ، وهذا النوع من المصاحبة یتجه إلى أن یكون له أهمیة فى 
األدب .. وهى من الوسائل األدبیة المؤثرة التى بها یكابد الناثر والشاعر . عبر النص صغر أم 

عادیة ، وهو من ثم یطرح أمامنا مشكلة ال لینقل إلینا شیئا ال یمكن أن یتحقق بالوسائل ال –كبر 
نستطیع أن نعتمد فیها على تجربة خاصة بحاالت مناسبة مباشرة ، والشأن أننا فى بعض هذه 

  .)٧(الحاالت قد نشهد مولد عبارة جدیدة تتجاوز االستعمال الفردى إلى االستعمال العام .. " 

یق المجاز وقیود االختیار كما هو وهذا النوع قد یظهر فیه خرق لقواعد االختیار عن طر 

                                     
   . ٣٦التحلیل الداللى اجراءاته ومناهجه د . كریم زكى حسام الدین ص  )١(
   . ٥٣داللة السیاق بتصرف یسیر ص  )٢(
   . ٣٦التحلیل الداللى ص  )٣(
   . ٣٧المصدر السابق ص  )٤(
   . ٥٣داللة السیاق ص  )٥(
   . ٣٧التحلیل الداللى ص  )٦(
   . ٥٣،  ٥٢یر اللغوى ص المصاحبة فى التعب )٧(



  

  

٨٢  

معلوم عبارة عن " توافق الوحدة المعجمیة مع ما یجاورها فى الجملة من سائر الوحدات األخرى 
ن لم یكن األمر كذلك وصف  فإن كان ثمت تالؤم بین الوحدتین وصف الكالم باالستقامة ، وإ

لخرق إلى وصف الكالم " بالشذوذ خرى قد یؤدى هذا اأأو بعبارة  )١(الكالم بالكذب أو الخطأ " 
ولكن وصف استعمال ما بأنه خطأ الختالل شرط التوارد منوط بعدم ورود هذه الكلمة  )٢(الداللى " 

أو تلك فى سیاق یشیر إلى أن هذا االستعمال مقصود به المجاز أو غیر ذلك من االستعماالت 
  .)٣(ألسلوب من القبح إلى االستقامة " البالغیة كاالستعارة أو التمثیل فإن وجد شئ من ذلك خرج ا

وقد وضح (تشومسكى) " أن الجمل الناتجة عن خرق قیود االختیار یمكن أن تؤول مجازیا " 
  أى أنها ال تقبل إال إذا كانت مجازا . )٤(

وقد أشار سیبویه من قبل إلى دور المجاز فى قبول مثل هذه الجمل تحت " باب استعمال 
  . )٥(المعنى التساعهم فى الكالم ، واإلیجاز ، واالختصار "  الفعل فى اللفظ ال فى

  وقد ضرب سیبویه أمثلة عدیدة منها :

" فاألكل ال یتوارد معجمیا مع األرض ، فإن المعنى  )٦(مثال : " أكلت أرض كذا وكذا " 
ن كان لفظه " أكل " إال أن معناه المقصود هنا أصاب "  كما  )٧(المجازى هو المراد ، فالفعل وإ

فسره سیبویه ، وقد بین سیبویه أن هذا الضرب من الكالم كثیر فیقول : " وهذا الكالم كثیر ، .. 
  .)٨(وهو أكثر من أن یحصى " 

إلى دور المجاز فى قبول هذا النوع من الرصف أبو هالل  اومن اللغویین العرب الذین أشارو 
وضع ، فعل سبیل المثال "تقول : العسكرى ، ففى كتابه الفروق أشار إلى ذلك فى أكثر من م

  .)٩(ع"ـى التوسـفإن استعمل الغشاء موضع الغطاء فعل اتغطیت بالثیاب وال تقول تغشیت به

                                     
   . ٧١داللة السیاق ص  )١(
   . ١٣٨ص  ٢٠٠٥الداللة والنحو د . صالح الدین صالح حسنین الطبعة األولى سنة  )٢(
   . ٧٣داللة السیاق ص  )٣(
   . ١٣٨الداللة والنحو ص  )٤(
   . ٢١١ص  ١الكتاب  سیبویه ج )٥(
   . ٢١٤المصدر السابق ص  )٦(
   . ٧٣داللة السیاق ص  )٧(
   . ٢١٥،  ٢١٤ص  ١الكتاب ج )٨(
   . ٢٨٨وق اللغویة ص ر الف )٩(



  

  

٨٣  

ا أو زائفا ضوفى الحقیقة إن " كسر قیود التوارد ال ینتج دائما منطوقا متناق
  .)١(مرفوضا " 

لداللى ( + حیوان ) ومع فالفعل " حطم مثال ال یأتى عادة فى تركیب اسمى یحمل الملمح ا
  .)٢(ذلك یمكن قبول التعبیر : حطم الحادث سائق السیارة " 

بل إن " كثیرا ما ینتج كسر القیود تركیبات مجازیة تجعل التعبیر أكثر أدبیة ، إذ یصبح ملیئا 
وبخاصة إذا كان مجازا  –بالحیویة واإلشراق ، قادرا على التأثیر فى النفس ، فضال عما یثیره 

  وتأمل األمثلة اآلتیة : ، من دهشة واهتمام –دا جدی

  التهم أخى ثالثة كتب أمس . -أ

  طار الفرس فى الطریق. - ب

  .)٣(ضحكت األشجار  - جـ

وقد أشار ابن األثیر من قبل إلى ما یثیره المجاز فى النفس ، فیقول " ... أعجب ما فى 
عض األحوال ، حتى أنه یسمح بها العبارة المجازیة أنها تنقل السامع من خلقه الطبیعى فى ب

ع ، ویجد المخاطب بها عند سماعها نشوة ر البخیل ویشجع بها الجبان ویحكم بها الطائش المتس
كنشوة الخمر حتى إذا قطع عنه ذلك الكالم أفاق وندم على ما كان منه من بذل مال أو ترك 

  .)٤(عقوبة أو إقدام على أمر مهول " 

  

  ثانىالمطلب ال

  collocational restrictionsصاحبة   ضوابط  الم

الدارس والمتأمل لظاهرة المصاحبة یجد أن اقتران الكلمات أو مصاحبتها  إن

                                     
   . ١٣٤صناعة المعجم الحدیث هامش ص  )١(
   .المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة  )٢(
   . ١٨٣المصدر السابق نفسه ، وینظر : علم الداللة . أحمد مختار عمر ص  )٣(
   . ٣٦المثل السائر البن األثیر ص  )٤(



  

  

٨٤  

  بـ " ضوابط المصاحبة " .  مىبعضها لبعض یخضع لما یس

collocational restrictions  : وهذه الضوابط هى  

  : توافقية المصاحبة  - ١

فق الكلمات بعضها مع بعض وتعتمد هذه والمقصود بتوافقیة المصاحبة "، توا
وذلك ألن المصاحبة " ال تحدها قیود نحویة وداللیة فحسب )١(التوافقیة على معلوماتنا اللغویة "

  .)٢(قابلیة التجمع واالستعمال وخصوصیة اللغة "

فنالحظ مثًال أن " كلمة شاهق ال تتفق مع كلمة رجل بل تتفق مع كلمة أخرى مثل جبل، 
  .)٣(شاهق ، أما كلمة طویل فتتفق مع كلمة رجل فتقول رجل طویل " فنقول جبل

  : مدى المصاحبة  - ٢

وعلى  )٤(و "نعنى بذلك المدى الذى یمكن أن تتحرك أو تستعمل خالله الكلمة "
قائمة محدودة نوعًا ما من الكلمات یمكن أن تتعین بالكلمة المدروسة،  rangeذلك " یقصد بالمدى 
ت التى تتألف منها القائمة ما هى إال جزء من هیكل اللغة كالنظام النحوى ومجموعة االحتماال

  .)٥(سواء بسواء ، وسوف تسهم هذه القائمة فى تفسیر معنى الكلمة المدروسة "

وفى الواقع إن "المفردات تختلف فیما بینها اختالفًا عظیمًا فیما تتمتع به من 
  .)٦("تصاحب كلمة أخرى یتألف منها مركب  حین حریة

على  –ل خاص لما یصحبها من كلمات ، بحیث یمكن التنبؤ عدوذلك ألن كل "كلمة  لها م
  .)٧(درجات متفاوتة بالكلمة التى تجئ معها "

  ویمكن أن تقسم الكلمات من حیث هذا المعدل إلى ما یأتى :
                                     

   . ٢٥٨ص  ه١٤٠٥ –م ١٩٨٥ولى الطبعة األ –د. كریم زكى حسام الدین مكتبة األنجلو المصریة  الحىطصیر االالتعب )١(
   .  ٢٤٥مجلة عالم الفكر بحث " فى طور التنفیذ معجم جدید للترجمة " د. محمد هیكل ص  )٢(
   .٣٧  ١جراءاته ومناهجه ج إالتحلیل الداللى   )٣(
   . ٢٥٨التعبیر االصطالحى ص  )٤(
   . ٢٧المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٥(
   .٤٢المصدر السابق ص   )٦(
   .١٤٢مدخل إلى علم اللغة ص  )٧(



  

  

٨٥  

" حیث یمكن wide range" أى تتمتع بمدى واسع " كلمات ذات معدل كبير - أ
 - coجئ مع أكثر من كلمة ، وقد أطلق اللغویون علــى هذه الظاهرة  للكلمة أن ت

occurence  بمعنى " التكرار المشترك " أى أن الكلمة یتكرر اشتراكها مع أكثر من
  .)١(كلمة فى تراكیب مختلفة "

" ومن الكلمات ذات المعدل الكبیر الكلمة " أهل " حیث یقال : أهل البیت ، أهل 
  .)٢(دل والتوحید ..... إلخ " الكهف ، وأهل الع

  )٣(ومن ذلك " كلمة " جید " فیمكن أن تستخدم مع كل اسم تقریبًا "

، فهذا النوع " یفرض قیودًا مشددة على الكلمة  كلمات ذات معدل ضعيف - ب
ومن ذلك "،كلمة " أشقر" ، فنحن نقول : البنت شقراء ، ولكن ال نقول :   )٤(التى یقترن بها "

   .)٥( "ر ، أو الولد أشقر الفستان أشق

ومن ذلك أن تقول " لحم فاسد ، ولبن حامض ، وبیض ممشش وال یقال لحم حامض ، أو 
   .)٦( "لبن ممشش 

و"من الكلمات ذات المعدل الضعیف فى العربیة الكلمات التى تعبر عن أصوات الحیوان 
ماءت القطة ، ونهق الحمار .. وهذه أمثلة منها : یقال : زأر األسد ، وعوى الذئب ، ونبح الكلب و 

  .)٧( "إلخ ، إذ یكفى أن یقال زأر فتعرف أنه األسد ، أو نبح فتعرف أنه الكلب .. إلخ 

  .)٨( "" كلمات متوسطة المدى كلمات ذات معدل متوسط أى –ج 

                                     
   .بتصرف یسیر ٢٥٨التعبیر االصطالحى ص  )١(
   . ١٤٣مدخل إلى علم اللغة ص  )٢(
   .٤٢المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٣(
   .٨٢الداللة والنحو ص  )٤(
   .فس الصفحةالمصدر السابق ن )٥(
   .١٤٣مدخل إلى علم اللغة ص   )٦(
   .  ١٤٣مدخل إلى علم اللغة ص )٧(
  . ٨٢ص  المصدر السابق )٨(



  

  

٨٦  

  .)١( "فكلمة : مات مثًال تقبل االقتران مع إنسان ونبات وحیوان 

" ولكن ال تقبل االقتران مع الجمادات ، فال نقول:  )٢( رة " فنقول " مات الحمار ، وماتت الزه
  أو مات الكرسى .  )٣( "مات المنزل 

لنا أن " لكل كلمة عددًا یقل أو یكثر من الكلمات تأتى عادة فى  ومما سبق يظهر
تى فى أصحبتها، وهناك قیود تحكم هذه المصاحبات أو بعبارة أخرى لكل كلمة كلمة أو أكثر ال ت

  ها . فمن غیر المحتمل أن یقال مثًال : بقرة  خضراء فهذا شىء غیر معهود فى الواقع. صحبت

وربما ال تأتى كلمة فى صحبة كلمة أخرى على الرغم مما بینهما من معنى مشترك فیقال فى 
العربیة مثًال : مات الرجل ، ونفق الحمار ، ومن غیر المعقول أن یقال نفق الرجل على الرغم من 

  .)٤( "الفعل یدل على الموت  أن هذا

  : تواترية المصاحبة  - ٣

والمقصود بذلك أن المصاحبات اللغویة تمتلك " نوعًا من التواتر المتالزم لبعض 
نما یعود  الكلمات التى ال یمكن أن تتغیر وال تتبدل وال عالقة فى ذلك بقواعد اللغة ، وإ

  .)٥(األمر التفاق المتكلمین باللغة واصطالحهم" 

  ل لغة تعرف هذا النوع من التواتر المتالزم بین الكلمات . وك

  فنجد فى العربیة أمثلة كثیرة توضح ذلك منها على سبیل المثال : 

  .)٦(" طاف حول الكعبة ، وسعى بین الصفا والمروة "

  ونجد فى اإلنجلیزیة أمثلة توضح ذلك أیضًا منها على سبیل المثال : 

                                     
   .المصدر السابق نفس الصفحة  )١(
   .٢٥٨التعبیر االصطالحى ص  )٢(
   .٨٣الداللة والنحو ص  )٣(
   . ١٤٣مدخل إلى علم اللغة ص  )٤(
    .٣٧التحلیل الداللى ص  )٥(
   . ٣٧حلیل الداللي ص الت )٦(



  

  

٨٧  

   "To make a journey " 

  To make a walkیمكن أن نقول :    وال

 To takeوكذلك یمكن أن نقول :   To take a walkولكن یمكن أن نقول : 

care of  

  To make care ofولكن ال یمكن أن نقول :   

نما یعود إلى اتفاق الجماعة  وال عالقة فى هذا بقواعد اللغة اإلنجلیزیة وإ
  .)١(وتواضعها " 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لث المطلب الثا

  بة وصورها أشكال المصاح

أو أكثر بشرط التالؤم فیما بینها ،  )٢(ن المصاحبة " تعنى تتابع كلمتین "أكما هو معلوم   
                                     

    . ٢٥٩التعبیر االصطالحى ص  )١(
  . ٨١الداللة والنحو ص   )٢(



  

  

٨٨  

  :)١(وهذا التتابع یأتى فى الصور اآلتیة 

مثلة ذلك القوى أفة ومن صفة والموصوف أى " كلمة موصوفة تتبعها كلمة واصورة الص -١
  .)٢(العاملة ، والحرب الباردة "

  ورة المضاف والمضاف إلیه مثل صدیق السوء ، أهل الذكر .ص -٢

 المعطوف والمعطوف علیه مثل : السماء واألرض ، یحیى ویمیت .   -٣

 الفعل والفاعل مقل : نبح الكلب ، ماءت القطة .  -٤

 الفعل والمفعول مثل: تشن سلطات االحتالل حملة اعتقاالت .  -٥

  .الفعل ومتعلقه مثل : یمشى على استحیاء  -٦

  : )٣(قد ذكر د/ محمد حسن عبد العزیز أشكاًال للتالزم  بین المفردات فى األنماط الرئیسیة اآلتیة و 

  ( ومن بینها التضاد ) .العكوس  -١

  نحو : الشرق والغرب ، والكثیر والقلیل ، واألعمى والبصیر ، والغنى والفقیر .

  )  أو األلفاظ المتقاربة فى الداللة .المترادفات(  -٢

  حو : المستقر والمقام ، والبث والحزن ، یحفظ ویرعى . ن

  .المتكامالت  -٣

نحو :، السماء واألرض ، الحیوان والنبات ، الحدید والنار ، الحاضر والمستقبل ، والورقة 
  والقلم .. إلخ .

  المطلب الرابع 

  األلفاظ المبهمة وحاجتها إلى المصاحبة

اللفظ كلما كان موغًال فى اإلبهام كلما كان فى إن المتأمل فى طبیعة األلفاظ یجد أن   
: واأللفاظ  محمد عبد الحلیمأستاذنا الدكتور / عبد الحلیم حاجة إلى كلمة مصاحبة وكما یقول 

                                     
   . ٨٨هذه الصور فى المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  ینظر )١(
  . ١٦٣م ص ١٩٩٨ - ه  ١٤١٩دار العلم طبعة  –در محاضرات فى قضایا اللغة العربیة د. فرید عوض حی )٢(
  . ٨٨غوى ص المصاحبة فى التعبیر الل )٣(



  

  

٨٩  

  المبهمة فى حاجة ماسة إلى ألفاظ أخرى تصاحبها لتزیل عنها إبهامها .

  :ومن أمثلة ذلك 

ة أخرى . فیقال : معدل التضخم فى ) فال یظهر معناها إال فى صحبة كلممعدلكلمة (
  معدل التنمیة یزداد فى البالد .  –البالد 

معدل البطالة ارتفع فى اآلونة األخیرة  –عامًا  ٧٨ر٩معدل األعمار فى إسرائیل یصل  -
  ... إلخ . 

  ) تظهر داللتها بكلمة مصاحبة ، فیقال : مشروعكلمة (

  اآلذان ... إلخ .  مشروع توحید –مشروع تجارى ، مشروع استثمارى 

  ) فیقال : عملیة كلمة ( 

  عملیة فدائیة ... إلخ .  –عملیة استشهادیة  –عملیة جراحیة 

) فیقال : حملة التوعیة الدینیة بوزارة األوقاف . الحملة القومیة ضد شلل األطفال حملةكلمة (
  ، الحملة الفرنسیة على مصر .... الخ .

  ) فیقال : یومكلمة (

  م الحساب .. إلخ . و ی –یوم البعث  –یوم القیامة  –یوم العید  –یوم الجمعة 

: إن المصاحبة لها دورها فى إزالة هذا اإلبهام أو الغموض الذى یعترى هذه والخالصة 
  النوعیة من الكلمات .

***  
  المطلب الخامس

  أهمية المصاحبة

الحظ أنها تقوم بدور عن أهمیة المصاحبة نجد لها دورًا فى أكثر من جانب ، فن ثفى البح  
هام " فى تحدید داللة الكلمات من خالل المصاحبات المختلفة ، كما نرى فى كلمة (أهل ) التى 



  

  

٩٠  

  .)١("تعنى أسرة الرجل أو قرابته ، وتكتسب دالالت أخرى عن طریق المصاحبات اللغویة 

 –قرابة الرسول  فإذا اقترنت مثًال بكلمة (البیت ) فنقول : أهل البیت ینتج داللة جدیدة وهى
   -صلى اهللا علیه وسلم

ذا اقترنت بكلمة ( الكتاب ) فنقول : أهل الكتاب ، اكتسبت داللة جدیدة وهى الیهود  وإ
ذا صاحبت كلمة (المدینة) ، فنقول : أهل المدینة اكتسبت داللة أخرى وهى سكان  والنصارى ، وإ

   –صلى اهللا علیه وسلم  –رسول اهللا  ةمدین

ال آخر وهو مثال ( الكرسى) فنجد أنه یكتسب دالالت متعددة بالمصاحبات ولننظر إلى مث
  المختلفة ، وتختلف عن داللته المعروفة وهو ما یجلس علیه الناس ، والحظ األمثلة اآلتیة : 

  قبل صدیقى كرسیا جامعیًا   -١" 

 ذ كرسى  .اأصبح صدیقى أست  -  ٢ 

  ائى . حكمت المحكمة على المتهم بالكرسى الكهرب -٣ 

  فالكرسى فى المثال األول : منصب جامعى 

  وفى المثال الثانى : درجة جامعیة . 

  .)٢(وفى المثال الثالث : أداة لإلعدام " 

وبهذا یتضح لنا أهمیة  المصاحبة فى تحدید الداللة فهى الشك " تسهم فى تحدید معنى 
تتضح فى أهمیة المعنى المعجمى  وكما یقول د/ البركاوى " إن أهمیة التحلیل الرصفى )٣(الكلمة 

المراد ألنه یوقفنا على التجمعات التى ترد فیها الكلمات أو بعبارة أخرى ، معرفة السیاقات اللغویة 
  .)٤( التى یحتمل استخدامها فیها "

ومما یظهر دور المصاحبة اللغویة أن المتكلم إذا لم یراع قواعد االختیار بین الكلمات فإنه 

                                     
  .رف یسیرتصب ٣٦ص  ١التحلیل الداللى ج  )١(
  . ٨٢،  ٨١الداللة والنحو ص  )٢(
  ٨١المصدر السابق نفسه ص  )٣(
    . ٥٣داللة السیاق ص  )٤(



  

  

٩١  

  ذوذ داللى ، فلو قلنا مثًال : ینتج عن ذلك ش

  تجولت الزهرة فى الصحراء . - ٢الماء هش .                      -١

ن "المشكلة فى هاتین الجملتین ترجع إلى خرق قواعد المصاحبة أو االقتران أفنجد 
collocation  ،ونحن نعرف أن هذه القواعد هى التى تحدد المصاحبات المقبولة وتضع قواعد لها

) خرق لقوانین المصاحبة التى تبنى فى ضوء المالءمة ، وكذلك هش) لكلمة (الماءاحبة (فمص
  .)١(تجولت الزهرة إذا لم تقصد معنى مجازیًا " 

فلكى یكون التالزم بین الكلمتین متحققًا  البد من مراعاة التناسب بین الكلمتین . فلو قلنا 
  مثًال : 

  أركب الفرس . - ٢ أركب الكلب .                      -١

فنجد أن "المثالین من الناحیة التركیبیة سلیمان ، ولكن المثال األول ال یصح بسبب فساد 
  .)٢(التالزم بین ركب والكالب .. ألن الواقع الملموس یربط عملیة الركوب بالفرس ال بالكلب "

حقق الصحة وال وكما یقول د/ تمام حسان " قد تت )٣(وهذا ما یسمى " بالمفارقة المعجمیة "
  یتضح المعنى ألن التركیب لیس له مضمون مثل قول المجنون بن جندب : 

  محكوكة العینین معطاء القفا
 ترنـــو إلى متن شراك أعجفـا

  كأنما قدت على متن الصفا 
 كأنمـــا ینشر فیـــه مصحفـا

  .)٤(والعلة فى ذلك هى المفارقة المعجمیة بین مفردات التركیب " 

انعدمت الفائدة من الكالم ألن " المفارقة المعجمیة منبع اإلحالة فیصبح الكالم معها  وبالتالى
  .)٥(غیر مفید "

                                     
  . ١١٧الداللة والنحو ص  )١(
    .  ٤٤المصاحبة فى التعبیر ص  )٢(
بعنوان ضوابط التوارد للدكتور تمام  بحث –م ١٩٨٦ -ه  ١٤٠٦ ناللغة العربیة ج الثامن والخمسو مجلة مجمع  )٣(

  .٣٠٨ ص حسان
  . ٤٢٥ص   ١البیان فى روائع القرآن ج ) ٤(
  . ٣٠٨مجلة مجمع اللغة العربیة ج الثامن والخمسون ص  )٥(



  

  

٩٢  

وعلى هذا یتبین لنا أن المصاحبة تعین فى التمییز بین المفاهیم ، فبها نحدد الكلمات الى 
  .)١(یمكن أن تتوافق والتى یمكن أن تتفارق "

  :)٢(میزات التى تحققها فكرة المصاحبة فیما یأتىحمد مختار عمر بعض المأوقد أجمل د/ 

أنها یمكن أن تساعد فى تحدید التعبیرات ، فإذا كان لفظ یقع فى صحبة آخر دائمًا فمن  -١
عتبار هذا التجمع مفردة معجمیة واحدة هذا التوافق فى الوقوع كمعیار ال الممكن أن یستخدم

  (تعبیرًا) .

نتظام بالنسبة لكل كلمة ، مما یعنى تحدید استعماالت أنها تحدد مجاالت الترابط واال -٢
هذه الكلمة فى اللغة . وتحدید هذه المجاالت یساعد على كشف الخالف بین ما یعد ترادفًا فى 

  اللغات . أو فى اللغة الواحدة .

  أن طرق الرصف تتمیز بصفة العملیة ، ولذا تتسم بالدقة والموضوعیة . -٣

***  

  

  

  

  

  الثانى ثالمبح

  التعبير االصطالحى

التعبیر االصطالحى من الظواهر اللغویة التى تشتجر مع ظاهرة المصاحبة ، وذلك ألنه 
  .)٣("یعتبر اقترانًا من نوع خاص "

                                     
  . ٤٣المصاحبة فى التعبیر ص ) ١(
  . ٧٨علم الداللة ص ) ٢(
  . ٤٤التحلیل الداللى ص   )٣(



  

  

٩٣  

فإن األساس فى تكوین التعبیر االصطالحى مصاحبة كلمة لكلمة للداللة على معنى معین 
ذا ماحاولنا فكها فسد المعنى بل وهذا التصاحب من التصاحبات المتالزمة التى ال تن فك وإ

  المقصود . 

وهو عبارة عن " نمط تعبیرى خاص بلغة ما ، یتمیز بالثبات ویتكون من كلمة أو أكثر 
  .)١(تحولت عن معناها الحرفى إلى معنى مغایر اصطلحت علیه الجماعة اللغویة "

ى عالقة تركیبیة نالحظ أن التعبیرات االصطالحیة : تكون كل منها من أكثر من كلمة فو 
  .)٢(لها داللتها التى ال تتكون من مجرد مجموع دالالت  العناصر المكونة لها "

ألن  )٣(فنحن " ال نفهم معناها من معانى مفرداتها ، ومن العالقات النحویة القائمة بینها "
ًا داللة هذه التعابیر االصطالحیة ال تقف عند حد المصاحبة اللفظیة " بل یضاف إلیها أیض

غموض التركیب الناتج عن هذا االستعمال لعدم وجود أى عالقة داللیة بین داللة التركیب وداللة 
  .)٤(الكلمات المفردة ألن داللة مثل هذا التركیب تشبه داللة الكلمة الواحدة" 

  .)٥(ویدل على ذلك أننا فى " موقف التعلم نتعلمها على أنها كل ال یتجزأ "

ة " ثمرة من نوع الحمضیات تسمى فى مصر ( یوسف أفندى ) وهذا ولننظر مثًال إلى تسمی
تركیب ثابت ومعناه ال یؤخذ من داللة الكلمتین المكونتین له ، ومثل هذا یقال فى ( قمر الدین) 

  .)٦(فمعناه لیس جمعًا لداللة القمر مع الدین"

ت المفردة ضرب " الذى ال یستمد معناه من الكلما ضرب فى األرضوكما نرى " فى تعبیر " 
نما من خارجه أى من اتفاق واصطالح المتكلمین  + فى + األرض أو من داخل التركیب وإ

                                     
طلح صعلم الم م١٩٨٦ – ه١٤٠٧سنة  ٥٩/ ج  ة. وینظر: مجلة مجمع اللغة العربی ٢٤صطالحى ص التعبیر اال.)١(

  : ٥٤د/ محمود فهمى حجازى ص 
   . ١٥٧مدخل إلى علم اللغة د. محمود فهمى حجازى ص  )٢(
دار مفهوم المجاز ومجاز القرآن ألبى عبیدة دراسة فى ضوء جهود نحاة الحالة والنحاة التحویلیین د. محمد فتیح .  )٣(

   . ٢٦م ص ١٩٨٩ - ه ١٤١٠ولى الطبعة األ.’ الفكر العربى 
  .’ ١٧٥مدخل إلى علم الداللة بالمر ص   )٤(
  . ١١٣علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة ص  )٥(
   . ١٥٨مدخل إلى علم اللغة ص  )٦(



  

  

٩٤  

   .)١(بالعربیة "

وهذا یتفق مع تعریف المعنى االصطالحى فنجد أن " كلمة "مصطلح" یراد بها المعنى الذى 
االجتماعیة ، وعاداتهم  تعارفوا علیه ، واتفقوا علیه فى استعمالهم اللغوى الخاص ، أو فى أعرافهم

السائرة ، وتساعد الظروف االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والدینیة ، على أن تحمل كلمة ما ، 
معنى غیر الذى وضعت له فى أصل اللغة التى تنتمى إلیها ، ویسیر هذا المعنى الجدید بین 

المعنى اللغوى األساسى أو  الناس حتى یصبح فى استعمالهم الیومى شیئًا مألوفًا ینسى معه ذلك
  .)٢(یكاد . وهذا المعنى الجدید هو ما نقصده عندما نقول " المعنى االصطالحى"

وبهذا یظهر لنا دور الجماعة اللغویـة فـى تكویــن التعبیرات االصطالحیة وقد أبدى د/ عبد 
ة اللغویة فى الصبور شاهین اعتراضًا على كون المعنى االصطالحى راجع فى تكوینه إلى الجماع

بیئة معینة وحجته فى ذلك أن القرآن الكریم " قد جاء بكثیر من األلفاظ التى یمكن ان تعد من قبیل 
االصطالحات .... وهذه األلفاظ القرآنیة التى هى قطعًا من االصطالحات ال یمكن القول بأن 

سبحانه بمعناها الخاص  لها اهللامعناها االصطالحى ناشىء عن اتفاق طائفة معینة بشأنه ، فقد أنز 
وقد مال د/ عبد  )٣(ر فى التعریف السابق"و وق سبع سماوات ، وهكذا یبین لنا وجه من القصف نم

الصبور شاهین لتعریف ویستر بأنها " مجموعة األلفاظ الفنیة الخاصة المستعملة فى عمل أو فن 
  .)٤(أو علم أو موضوعات خاصة "

اذنا الفاضل بأن القرآن الكریم قد هیأ ظروفًا دینیة ولكن یمكن الرد على ما احتج به أست
جدیدة وخلق بیئة جدیدة وهذه الظروف قد تقبلتها الجماعة اللغویة فى هذه البیئة ، مما ساعد على 
جعل هذه األلفاظ مصطلحات عندهم اتفقوا علیها ، ومثل هذه الظروف الطارئة تخلق فى أى 

  ها فیما بینهم . جماعة لغویة مصطلحات جدیدة یتفقون علی

                                     
    . ٤٤ص  ١التحلیل الداللى ج  )١(
قطر  –وقاف والشئون اإلسالمیة كتاب األمة التى تصدر عن وزارة األربیة  د. إبراهیم السامرائى . سلسلة عفى شرف ال )٢(

وینظر : التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن .  ٤٦م ص ١٩٩٤ - ه  ١٤١٥ولى الطبعة األ –
،  ١٩ م ص١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥ولى الطبعة األ –األردن  –الزرقا  –الكریم . ت عودة خلیل أبو عودة مكتبة المنار 

٢٠ ’.  
م  ١٩٨٦ - ه  ١٤٠٦الطبعة الثانیة  –دار االعتصام القاهرة  –العربیة لغة العلوم والتقنیة د. عبد الصبور شاهین  )٣(

   . ١١٨،  ١١٧ص 
    . ١١٨العربیة لغة العلوم والتقنیة ص   )٤(



  

  

٩٥  

ولو نظرنا إلى التعریف الذى رجحه لوجدنا أنه یرجع فى مضمونه فى النهایة إلى الجماعة 
  فأى علم أو فن البد له من جماعة یحددون مصطلحاته التى یتعارفون بها . هااللغویة واصطالح

إال أنه  ویالحظ  أن التعبیر االصطالحى " بالرغم من أنه یتكون غالبًا من أكثر من كلمة
  .)١(یستخدم كما لو كان كلمة واحدة كما نرى فى التعبیر " ضرب فى األرض " أى سافر"

كما نالحظ أن التعبیر االصطالحى قد " یتكون من كلمتین إلحداهما معناها االعتیادى 
" حیث ال تشیر كلمة ابن السبیلویكون للثانیة معنى خاص بالتعبیر نفسه كما نرى فى التعبیر " 

نما تشیر لمعنى آخر اكتسبته من اقترانها بالكلمة الثانیة ویعنى (ابن ) إلى المعنى المعروف لها وإ
  .)٢(" )المسافر (التعبیر

كثر من أوقد أشار اللغویون إلى أن التعبیر االصطالحى " یتكون عادة فى أى لغة من 
ومن  )٣(واحدة "كلمتین إال أننا نجد فى بعض األحیان تعبیرات تتكون من كلمتین أو كلمة 

 - open" بمعنى كریم و "open - heartedالتعبیرات اإلنجلیزیة التى تتكون من كلمتین "
handedبمعنى صریح ، و "alight fingered  " ... ٤(بمعنى لص(.  

ونجد مثل هذه التعبیرات التى تعتمد على كلمتین فقط فى اللغة العربیة أیضًا مثل سحابة 
  .)٥(ض الوساد ، ... " صیف ، قاطع طریق ، عری

  أما التعبیرات التى تتكون من كلمة واحدة فمن أمثلتها فى اإلنجلیزیة . 

 ال تعنى فقط نوعًا من الثمار ولكنها تعنى أیضًا المرأة المشاكسة وكلمة  lemon" كلمة 
cat .. ال تعنى فقط ذلك الحیوان األلیف ولكنها تعنى أیضًا المرأة البذیئة  

النوع فى العربیة كلمة (آیة) فعندما نقول فالن آیة نعنى بذلك كامل  ومن أمثلة هذه
  .)٦(الخلق"

ومن األمور التى " تتمیز بها التعابیر االصطالحیة أنها ذات طبیعة مجازیة تحول معناها 

                                     
    . ٤٤ص  ١التحلیل الداللى ج  )١(
   المصدر السابق نفسه . )٢(
   ٤١التعبیر االصطالحى ص  )٣(
   السابق نفس الصفحة. )٤(
  .٤٠التعبیر االصطالحى ص   )٥(
   . ٤٢،  ٤١ص   التعبیر االصطالحي )٦(



  

  

٩٦  

  .)١(الحرفى أو المعجمى إلى معنى جدید اتفقت أو اصطلحت علیه الجماعة اللغویة "

سمى إلى هذا بقوله " إن بعض التعابیر االصطالحیة قد تكون فى وقد أشار الدكتور / القا
  .)٢(األصل كنایة ثم تحولت على مرور الزمن بشیوعها إلى تعبیر اصطالحى "

  : ویمكن القول بأن التعبیرات االصطالحیة لها عدة شروط تمیزها وهى 

ألنه " لو ال یمكن أن ننقض التركیب النحوى الذى بنى علیه التعبیر االصطالحى  -١
" فإن التركیب هللا فى خلقه شئون انتقض ترتیب الكلمات النتقضت الداللة . مثل قولنا " 

على هذا النحو یؤدى معنى اختصاص اهللا بتدبیر شئون خلقه ، وهذا المعنى ال یؤدى إال 
من خالل هذا الترتیب للكلمات داخل التركیب ، ولو أننا قلنا : " شئون فى خلقه هللا " أو " 

  .)٣(" لضعف التركیب عن أداء هدفنا إلى التعبیر به عنه "ى خلقه شئون هللا ف

" عدم إمكانیة التبادل بین كلماتها وكلمات أخرى غیرها ، فال یمكن أن یقال بدًال من  -٢
 )٤(السوق السوداء مثًال : السوق المظلمة ، أو السوق غیر القانونیة أو السوق المستغلة "

  .)٥(ثبوت أو جمود أحد العناصر فى مكانه حیث یستحیل استبداله بعنصر آخر"وذلك ألنها تتسم " ب

  عدم إمكانیة إضافة كلمات أخرى إلى التصاحب . -٣

أن یصعب أو یستحیل استنتاج المعنى الكلى للتعبیر عن معانى مكوناته نظرًا -٤

"  الكتسابها معنى جدیدًا زائدًا على معنى مجموع هذه المفردات كما فى قولنا

  .)٦(الكتاب األبیض "  (كمصطلح سیاسى ) أقام الدنیا  وأقعدها"

فلو نظرنا فى اإلنجلیزیـة مثًال إلـى  )٧(" تحول التعبیر عن المعنى الحرفى "-٥

فنجد " أنه ال عالقة للفعل  )٨(" بمعنى مات / قتل  kick the bucketتعبیـر "
                                     

   . ٤٥ص  ١التحلیل الداللى ج  )١(
   .  ٣٢ص  ١د. على القاسمى بعنوان : التعابیر االصطالحیة والسیاقیة ج  ١٧مجلة اللسان العربى العدد  )٢(
   .  ١٣٥ العربیة لغة العلوم والتقنیة ص )٣(
   .  ١٣٥صناعة المعجم الحدیث ص  )٤(
   . ٢٤٦مجلة عالم الفكر فى طور التنفیذ معجم جدید للترجمة ص   )٥(
   .  ١٣٥صناعة المعجم الحدیث ص  )٦(
   . ٤٢ ص  التعبیر االصطالحى )٧(
   . ١٧٥مدخل إلى علم اللغة بالمر ص  )٨(



  

  

٩٧  

kick   بمعنى یركل وكلمة bucket ذا أخذنا معنى العبارة حرفیًا  بمعنى دلو . وإ

وكذا  )١(على أنها یركل الدلو فهى ال تعنى شیئًا ولكن التعبیر هنا بمعنى یموت "

الحال فى اللغة العربیة فنجد "مثًال " لعق أصابعه " " قرض رباطه " بمعنى مات 

")٢(.  

حى ة التعبیر االصطالموقد ذكر د/ أحمد مختار عمر أن ذلك یؤدى إلى استحالة " ترج

وقد أید ما قاله بموقف یدل على أن الترجمة الحرفیة للتعبیر االصطالحى تفسد  )٣(بصورة حرفیة "

معناه . یقول : د/ أحمد مختار عمر " وأذكر فى هذا المقام مقاًال قرأته فى الصحف العربیة حینما 

ع األم ترجمته ولد أول طفل من أطفال األنابیب فى بریطانیا ونشرت الصحف اإلنجلیزیة حوارًا م

الصحف العربیة ، وقد لفت نظرى فى هذا الحوار العبارة اآلتیة " وأخذت الممرضات یجذبن رجلیها 

الذى لم یكن   To pull one’s legقفز إلى ذهنى التعبیر اإلنجلیزى   فترة قصیرة " وبعد توقف

لى " وأخذت یصح ترجمته حرفیًا ألنه تعبیر اصطالحى . وكان الواجب أن تترجم الجملة إ

  .)٤(ها "حنالممرضات یداعبنها أو یماز 

فالترجمة الحرفیة للتعبیر االصطالحى تفسد المعنى وال توصله إلى السامع كما هو فى لغته 
" وتخیل شخصًا یترجم حرفیًا تعبیرات مصریة مثل : " ماشیة على حل شعرها : " بیجرى على أبیه 

تحول من المعنى الحرفى إلى الدالالت الجدیدة التى .... إلخ وهذا ال)٥(وأمه " " ركب رأسه " 
یكتسبها التعبیر االصطالحى " یحدث بسبب الطبیعة المجازیة للتعبیر من ناحیة وتواضع الجماعة 

  .)٦(اللغویة على معنى التركیب من ناحیة أخرى "

  .)٧(" أنه یوظف فى اللغة كما توظف الوحدة المعجمیة ذات الكلمة الواحدة " -٦

                                     
   . ٤٣،  ٤٢التعبیر االصطالحى ص  )١(
   . ٤٣ السابق ص )٢(
   . ١٣٥صناعة المعجم الحدیث ص  )٣(
   . السابق نفس الصفحة )٤(

   .١٣٥صناعة المعجم الحدیث ص   )٥(
   . ٤٣التعبیر االصطالحى ص  )٦(
   .  ١٣٥صناعة المعجم الحدیث ص  )٧(



  

  

٩٨  

  .)١(بات وعدم التغییر "لثیتمیز التعبیر االصطالحى " با -٧

  :أوجه االتفاق واالختالف بين التعبير االصطالحى والمصاحبة

یتفق التعبیر االصطالحى مع المصاحبة فى كونه یعتمد فى صورته على المصاحبة أو  -١
  مة مفردة .االقتران بین األلفاظ فى كثیر من األحیان باستثناء إذا ما ورد فى صورة كل

  أن للبیئة اللغویة أو الجماعة اللغویة أثرها فى تكوین كل منهما . -٢

یختلف التعبیر االصطالحى عن المصاحبة فى أنه یرتبط بالمجاز لطبیعته أما  -٣
  المصاحبة فمنها الحقیقة وهو األساس فیها ومنها المجاز.

واحدة على خالف المصاحبة  ویختلف التعبیر االصطالحى فى كونه یأتى أحیانًا بكلمة -٤
  البد فیها من كلمتین على األقل .

المعنى فى التعبیر االصطالحى ال یرتبط بداللة مكوناته بقدر ما یستمد من الخارج وهو  -٥
اتفاق الجماعة اللغویة واصطالحهم ألنه " یعول فى فهمها على تجربة الفرد مع لغته وطریقة 

أما المصاحبة فقد یتعرف على  )٢(قاماتها المناسبة "توظیف المجتمع لهذه التعابیر فى م
  الداللة من أحد مكوناتها .

***  

                                     
   . ١٣٣،  ١٣٢التعبیر االصطالحى ص  )١(
   . ٢٤٦مجلة عالم الفكر ص  )٢(



  

  

٩٩  

  المبحث الثالث 

  أثر البيئة فى تكوين المصاحبات

اللغة تتأثر بما حولها من العوامل والمؤثرات فهى " وثیقة الصلة باإلنسان وبیئته وتظهر 

  .)١(المجتمع اإلنسانى على حقیقته "

لذا نجد أن للبیئة األثر الكبیر فى تكوین المصاحبات بین األلفاظ التى هى فى األصل نتاج 

  .)٢(للغویة التى ال ترتبط بنوع معین من التراكیب "" للعادة ا

  .)٣(وهذه العادة اللغویة تعود إلى " اتفاق أو اصطالح المتكلمین باللغة "

ننا نجد بعض المصاحبات تشیع فى بیئة معینة وال تشیع فى بیئة أویقوى ذلك ویعضده 

ر ولبن ، وفى السجون خرى " فنحن نقول فى مصر " عیش وملح " وفى السعودیة یقولون " تمأ

  .)٤(وفى المدن الجامعیة المصریة یقولون عیش وحالوة "

قطاعات خاصة من المصاحبات  –مثًال  –ومما یظهر أثر البیئة فى العربیة أن لإلبل 

فیقولون " عدنت اإلبل فى الحمض " ال تعدن إال فیه ، ویقال : " غط البعیر " هدر وال یقال فى 

ب البعیر" إذا لم یستقم بوله لقصد وال یحقب إال الجمل . ویقولون : " ألج الناقة ، ویقال : " حق

  .)٥(الجمل " و" خألت الناقة " 

للثعالبى لوجدنا قطاعات كبیرة من المصاحبات  –مثًال  –ولو نظرنا فى كتاب ثمار القلوب 

البیئة المحیطة  تعود إلى البیئة ففى الباب الرابع واألربعین یذكر بعض المصاحبات التى أنشأتها

فیقول : " دار الندوة ، دار سفیان ، دار البطیخ ، حصن تیماء ، كعبة نجران . قصر غمدان . 

قبة أزدشیر . إیوان كسرى . أهرام مصر . منارة اإلسكندریة . كنیسة الرها . مسجد دمشق . وادى 

                                     
     ١٦٩فقه اللغة المقارن ص  )١(
   . ٤٤المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٢(
   .  ٣٧،  ٣٦ص  ١التحلیل الداللى ج  )٣(
   . ٥٢المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص )٤(
   .  ٢٠٥،  ٢٠٤الصاحبى ص  )٥(



  

  

١٠٠  

  .)١(القصر ..." 

  ویورد أمثلة أخرى فى الباب الخامس واألربعین منها : 

  .)٢(" خراج مصر ، كتان مصر . تفاح الشام . زیت الشام . عود الهند . سیوف الهند ..."

ونلحظ أن ثقافة الجماعة اللغویة داخل البیئة لها أثر كبیر فى تكوین التالزمات بین األلفاظ " 
فثقافة الجماعة التى تتمثل فى معتقدات وأفكار متكلمى اللغة وعاداتهم وتقالیدهم والظروف 

  فى هذه الظاهرة ..)٣(لخبرات الحیاتیة التى تمر بهم وتساهم بشكل فعال "وا

ومن المصاحبات التى تظهر ذلك ، تلك التى ترجع فى تكوینها إلى الثقافة الدینیة مثل "الحج 
والعمرة ، والصفا والمروة ، واإلسراء والمعراج ، والوضوء والصالة ، واآلخرة واألولى ، والظاهر 

  .والباطن ....

  .)٤(ومثل : وفد اهللا ، خضراء الدمن ، البیت الحرام ، بیت اهللا " 

  .)٥(،  یعبر عن رفض شراء أو استعمال شىء معین ... "Boycott" وفى اإلنجلیزیة مثل 

ومن األمور التى تؤكد دور الثقافة لدى أفراد بیئة ما فى تكوین المصاحبة اللفظیة أنهم یعبرون 
غیر مباشرة مما ینتج عن ذلك تكوین مصاحبات معینة بین األلفاظ كما فى  عن األمور الجنسیة بطریقة

العربیة ومثال ذلك " التعبیر عن فض غشاء البكارة بفض الخاتم ، أو ثقب اللؤلؤ، والتعبیر عن ختان 
الرجل بقطف الثمرة وضعف ذكره بهدبة الثوب ، والتعبیر عن العالقة الجنسیة بین الرجل والمرأة بذوق 

تیان الحرث " العس رخاء الستر ، وكشف القناع ، وإ   .)٦(یلة ، وإ

وهناك نوع من المصاحبات یعود فى نشأته إلى أعالم بعینهم فى البیئة ثم ارتضت هذه 

                                     
وینظر مجلة مجمع اللغة العربیة الجزء السابع مطبعة وزارة المعارف  . ٥١٨ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ص  )١(

  . ٣٠والتراكیب والمعانى ، ص  ظد بعنوان " تطور األلفاكر األستاذ/  محمد م . كلمة ١٩٥٣
   .  ٥٣٠ص  المصدر السابق )٢(
   .  ١١٩التعبیر االصطالحى ص  )٣(
   .٢٦٤،  ٢٦٣المصدر السابق ص   )٤(
   . ١٢٠،  ١١٩المصدر السابق ص  )٥(
 – ٥٨ص   – ١٩٨٥مكتبة األنجلو المصریة . الطبعة األولى  –المحظورات اللغویة د. كریم زكى حسام الدین  )٦(

ه  ١٤١٢ –رة القاه –مكتبة ابن سینا  –وینظر: الكنایة والتعریض ألبى منصور الثعالبى  . ت  محمد إبراهیم سلیم 
   .  ٥٧،  ٤٢،  ٢٩،  ٢٨م ص ١٩٩٢ -



  

  

١٠١  

المصاحبات طوائف المجتمع وفشت فیهم " وأصبحت عنصرًا من عناصر نظام اللغة مادام قد 
  .)١(سمح باالستعمال العام من الناطقین "

   –أولمان  –ول كما یق

وقد أشار إلى إمكانیة ذلك ابن األثیر حین قال : " إن كل واحد من أهل الخطابة والشعر قد 
  .)٢(اختص بشىء اخترعه من التوسعات المجازیة "

ویدلل ابن األثیر على ما ذكر بما فعله امرؤ القیس فیقول : " فهذا امرؤ القیس قد اخترع 
أول من عبر عن الفرس بقوله : قید األوابد ولم یسمع ذلك ألحد من شیئًا لم یكن قبله فمن ذلك أنه 

  .)٣(قبله "

أحدث تعبیرات لم ینطق بها العرب من  -صلى اهللا علیه وسلم –ویؤكد ذلك أن رسول اهللا 
ولم تسمع   -صلى اهللا علیه وسلم  –قبله ، وقد أورد السیوطى بعض التعبیرات التى قالها النبى 

مات حتف أنفه ، اآلن حمى الوطیس ، الحرب خدعة ، إیاكم وخضراء من غیره قبله : " 
  .)٤(الدمن"

من أسالیب اللغة وتراكیبها یرجع إلى استعماالت أفراد مرموقین  اوبهذا یظهر أن " كثیر 
  .)٥(یقلدهم الناس فتعم تلك االستعماالت وتشیع "

  وهذا من باب التفاعل بین الفرد واللغة . 

ن : " نشهد مولد عبارة جدیدة تتجاوز االستعمال الفردى إلى االستعمال وعلى ذلك یمكن لنا أ
  .)٦(العام ، ومن ثم یجئ دور القائمة العادیة للمصاحبات لتضم إلیها هذه الكلمات "

مما سبق یتبین لنا أن البیئة لها عامل السحر فى تكوین قطاعات كبیرة وخالصة القول 

                                     
   . ١٦٥ترجمة د. كمال بشر ص  –دور الكلمة فى اللغة ستیفن أولمان   )١(
   . ٣٨المثل السائر البن األثیر ص  )٢(
   . المصدر السابق نفسه  )٣(
   .  ٣٠٢ص  ١المزهر للسیوطى ج  )٤(
   .٣٣عالم ال طبعة ال تاریخ ص فقه اللغة د. عبد اهللا ربیع ، ود. عبد العزیز  )٥(
   .  ٣٥المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٦(



  

  

١٠٢  

فمسألة قبول أو رفض هذه المصاحبات  فإنه یعود من المصاحبات بین األلفاظ وبالتالى 
للبیئة المحیطة والتى لها أثرها فى الجماعة اللغویة ذاتها ، ویؤكد ذلك أننا نقول " عیش وملح 
" فى مصر وبالرغم من ذلك فلیس " ثمة مانع عقلى مثًال من القول : فطیر وملح أو لحم 

ن " اللغة أ.مما یؤكد لنا )١(یش مع الملح "وملح ، فالعادة وحدها هى التى تفسر اجتماع الع
تحمل فى طوایا ألفاظها وعباراتها مالمح حیاة الشعب الذى یتكلمها ، ورائحة البیئة التى 

  .)٢(عاشت فیها "

***  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
   . ٤٥ص  صاحبة فى التعبیر اللغوىالم)١(
   . ٣٦،  ٣٥م ص ١٩٩٤ -ه  ١٤١٥قضایا لغویة . تألیف د. محمد حسن جبل التركى . طنطا  )٢(



  

  

١٠٣  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  . عالقة المصاحبة بالمستوى التركيبى (النحوى)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كيبى (النحوى) عالقة المصاحبة بالمستوى التر

قبل الخوض فى بیان عالقة المصاحبة بالمستوى التركیبى (النحوى)  نتعرف على ما یبحثه 
  هذا المستوى . 

فهو " یتصل بالقواعد التى تحدد نظام الجملة فى اللغة وتجعلها قادرة على أداء المعنى الذى 



  

  

١٠٤  

  .)١(یریده المتحدث أو الكاتب "  

ما یرتبط بها من خواص وال یقتصر فیه على البحث فى فیقوم بالبحث فى " التراكیب و 

. بل یضع فى الحسبان أشیاء أخرى " كالموقعیة واالرتباط الداخلى بین )٢(اإلعراب ومشكالته " 

  .)٣(الوحدات المكونة للجملة أو العبارة وما إلى ذلك من مسائل لها عالقة لنظم الكالم وتألیفه "

یبى ارتباطًا وطیدًا على الرغم أن " فیرث " اقتصرت وترتبط المصاحبة بالمستوى الترك

اهتماماته على الجانب الداللى ، وفى حین سعى غیره إلى جعل موضوع المصاحبة اللفظیة جزءًا 

  .)٤(من التحلیل اللسانى للمستویات اللغویة األخرى " 

  ى : وبالنظر إلى ما یبحثه المستوى التركیبى (النحوى) نجد أنه یهتم بعدة أمور ه

  الضم والموقعیة .  -٢"االختیار .                      – ١

  التعلیق أو بیان العالقات الداخلیة بین وحدات التركیب .  -٣

  .)٥(اإلعراب ( فى اللغات المعربة )  -٤

  .)٦(والمقصود : باالختیار" اختیار الوحدات أو المورفیمات التى تكون التراكیب " 

وحدات اللغویة له دوره البارز فى ( تحدید المعانى النحویة والمعجمیة ونالحظ أن االختیار لل
 ()٧(.  

وقد أدرك اإلمام عبد القاهر الجرجانى دور االختیار من خالل نظریته المعروفة وهى نظریة 
النظم فیقول : " اعلم أنه لیس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذى یقتضیه علم النحو ، وتعمل 

                                     
  . ١٠٧مدخل إلى علم اللغة ص  )١(

  . ١٣دراسات فى علم اللغة ص  )٢(

مكتبة األنجلو  –لمصدر السابق نفس الصفحة ، وینظر : أصول تراثیة فى علم اللغة د. كریم زكى حسام الدین ا )٣(

  .  ٢٣٢م ص ١٩٨٥الطبعة الثانیة  –المصریة 

  . ١٧٩مدخل إلى علم  الداللة بالمر ص  )٤(

  . م ١٩٨٩د. كمال بشر الطبعة الثانیة  ٣٤التفكیر اللغوى بین القدیم والجدید ص )٥(

  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٦(
  .  ٢٣٨داللة السیاق ص  )٧(



  

  

١٠٥  

وأصوله وتعرف مناهجه التى نهجت فال تزیغ عنها ، وتحفظ الرسوم التى رسمت لك ، على قوانینه 
فال تخل بشىء منها ، وذلك أن ال نعلم شیئًا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر فى وجوه كل باب 
وفروقه فینظر فى الخبر إلى الوجوه التى تراها فى قولك : " زید منطلق " و"زید ینطلق " و "ینطلق 

د " و" منطلق زید" و" زید المنطلق " و" المنطلق زید " و"زید هوالمنطلق " و" زید هو منطلق " زی
... وینظر فى الحروف التى قد تشترك فى معنى ، ثم ینفرد كل واحد منها بخصوصیة فى ذلك 
 المعنى فیضع كًال من ذلك فى خاص معناه نحو أن یجئ  بـ "ما" فى نفى الحال وبـ "ال" إذا أراد

  نفى االستقبال ، وبـ " إن" فیما یترجح أن یكون أو ال یكون وبـ " إذا " فیما علم أنه كائن". 

وینظر فى الجمل التى تسرد ، فیعرف موضع الفصل من موضع الوصل ، ثم یعرف فیما 
حقه الوصل موضع "الواو" من موضع "الفاء" ... ویتصرف فى التعریف والتنكیر والتقدیم والتأخیر 

ظهار فیصیب بكل من ذلك مكانه ویستعمله على الصحة الحذف والتكرار ، واإلضمار واإل ، وفى
وعلى ما ینبغى له هذا هو السبیل ، فلست بواجد شیئًا یرجع صوابه إن كان صوابًا وخطؤه إن كان 
خطأ إلى النظم ویدخل تحت هذا االسم إال وهو معنى من معانى النحو قد أصیب موضعه ووضع 

عومل بخالف هذه المعاملة فأزیل عن موضعه واستعمل فى غیر ما ینبغى له ... "  فى حقه أو
)١(.  

فنجد أن اإلمام عبد القاهر " أشار إلى هنا عنصر االختیار بین األبواب والمعانى النحویة  
من ناحیة وبین الوجوه المتعددة لذلك الباب النحوى الذى تندرج تحته ، وبقدر توفیق الكاتب أو 

ر فى هذا االختیار تكون مزیة كالمه وخصوصیته وقد شبه ذلك األصباغ التى ترسم بها الشاع
  .)٢(اللوحات الفنیة " 

نما سبیل هذه المعانى سبیل األصبا التى تعمل منها الصور  غفیقول فى موضع آخر " وإ
ه الذى والنقوش فكما أنك ترى الرجل قد تهدى فى األصباغ التى عمل منها الصورة والنقش فى ثوب

نسج ؛ إلى ضرب من التخیر والتدبر فى أنفس األصباغ وفى مواقعها ومقادیرها وكیفیة مزجه لها 
وترتیبه إیاها إلى ما لم یتهد إلیه صاحبه ، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب ، 
كذلك حال الشاعر والشاعر فى توخیهما معانى النحو ووجوهه التى علمت أنها محصول النظم 

                                     
الهیئة العامة  ٢٠٠٠دالئل اإلعجاز . عبد القاهر الجرجانى . تحقیق محمود محمد شاكر مكتبة األسرة  )١(

  . ٨٣:  ٨١المصریة للكتاب ص 
  . ٢٠٧داللة السیاق ص  )٢(



  

  

١٠٦  

")١(.  

وفى الحقیقة إن قضیة اختیار الوحدات اللغویة المعروف عند فیرث وغیره بمصطلح  
collocation أى الورود المتوقع أو المعتاد لكلمة ما مع ما یناسبها أو یتالءم معها من الوحدات "

لغوى وقد تتجلى فى ناحیتین لكل منهما أثره فى االستقامة النحویة والداللیة للتركیب ال )٢(األخرى" 
  أشار الدكتور البركاوى إلیهما وهما .

ن یكون اسمًا أاختیار العنصر المالئم نحویًا للوظیفة المؤداة فى الجملة فالفاعل البد و  -١
وكذلك المجرور ، ومدخول األدوات الخاصة باألفعال البد أن یكون فعًال واألدوات المختصة 

   )٣(.... " باألسماء البد أن تكون خاصة باألسماء وهكذا 

  .)٤(وهذا یعنى أنه " لكل موقع نحوى صیغ صرفیة خاصة  به" 

اختیار العنصر المالئم داللیًا للوظیفة النحویة التى یشغلها ویؤدى عدم المالءمة فى  -٢
  .)٥(اختیار هذا العنصر إلى وصف التركیب بالكذب "

ئ للعنصر اللغوى یؤدى إلى وقد أشار سیبویه إلى الناحیة األولى وبین " أن االختیار الخاط
ن كان یتسم باالستقامة من الناحیة الداللیة " یقول سیبویه (  )٦(وصف التركیب بالقبح (النحوى) وإ

وأما المستقیم القبیح فأن تضع اللفظ فى غیر موضعه نحو قولك : قد زیدًا رأیت ، وكى زیدًا یأتیك 
تصة بالدخول على الفعل وقد بین اإلمام عبد وذلك ألن قد ، وكى من األدوات المخ )٧(وأشباه هذا "

ر أیضًا أن خطأ االختیار للوحدات النحویة یؤدى إلى فساد النسق واختالله یقول : " فاعمد هالقا
إلى أى كالم شئت وأزل أجزاءه عن مواضعها ، وضعها وضعًا یمتنع معه دخول شىء من معانى 

" " من نبك قفا حبیب ذكرى منزل" ثم  ومنزلقفا نبك من ذكرى حبیب النحو فیها ، فقل فى : " 

                                     
  . ٨٨،  ٨٧دالئل اإلعجاز ص  )١(
  .   ٢٣٨داللة السیاق ص  )٢(
  . ٢٣٩المصدر السابق ص  )٣(
  .  ١٠٩مدخل إلى علم اللغة ص  )٤(
  . ٢٤٠داللة السیاق ص  )٥(
  . المصدرالسابق نفس الصفحة )٦(
  . ٢٦ص  ١الكتاب سیبویه ج  )٧(



  

  

١٠٧  

  .)١(انظر هل یتعلق منك فكر بمعنى كلمة منها "

تعرض لها ، فقد ذكر  –أیضًا  –أما الناحیة الثانیة التى ذكرها د/ البركاوى نجد أن سیبویه 
الجبل ما المستقیم الكذب فقولك ، حملت أعند تقسیمه للكالم قسمًا یعرف بالمستقیم الكذب فیقول " و 

وذلك بسبب عدم مالءمة العنصر داللیًا للوظیفة النحویة : "ومن هنا  )٢(وشربت ماء البحر ونحوه "
كان فكر سیبویه  النحوى یربط بین قواعد التركیب وینظر أیضًا فى مدى اتفاق المكون الداللى 

  .)٣(ونسق قواعد التركیب "

من الناحیة الداللیة غیر صحیح بل " ال فالكالم قد یكون من الناحیة النحویة مستقیمًا لكنه 
  .)٤(یحمل أى معنى على اإلطالق ألن كلماته متناقضة داللیًا " 

وكما یقول د/ تمام حسان " فمن غیر المقبول أن یقال " فهم الحجر المسألة " ألن الفعل " 
ما یحول بینه فهم" یتطلب فاعًال عاقًال وال أن یقال " انكسر الخیط " ألن فى الخیط من المرونة 

وبین الوصف بالكسر ، وال أن یقال : " دهنت الهواء بزید " ألن الهواء ال یدهن ولیس زید 
  دهانا....

ن تحققت لها صحة  فهذه التراكیب تشتمل على كلمات متنافرة ومن ثم تفتقد عنصر اإلفادة وإ
  .)٥(إلحالة "التركیب النحوى بحیث یمكن إعرابها ومعنى هذا أن الجمل المذكورة تتسم با

إلى ضرورة اعتبار حدود االختیار ، وقد ذكر أن عدم االهتمام  –أیضًا  –وقد أشار (بالمر) 
خاف أنه  –شربت الخبز  –بذلك یؤدى إلى وجود جمل غیر ممكنة مثل " خطر فى ذهن الشجرة 

هو هلك الرجل . وذلك الختیار عناصر ال تناسب الفعل ، فضًال عن بروز صیغ  –قدم 
عماالت ال تقبل فى النحو ألن الفعل "خاف" الزم وال یحتاج إلى مصدر مؤول یبدأ بأن كما أن واست

الفعل "هلك" فعل الزم أیضًا وال یحتاج إلى مفعول البتة .. ومما الشك فیه أن التدقیق العلمى فى 
المثالین األخیرین یكشف وجود نقص فى بعض العناصر التى البد منها للفعل حتى یستكمل 

                                     
  .  ٤١٠دالئل اإلعجاز ص  )١(
  .  ٢٦ص  ١الكتاب سیبویه ج )٢(
  . ١٠٨مدخل إلى علم اللغة ص  )٣(
  . س الصفحة المصدر السابق نف )٤(
  .  ٩٠ص  ١البیان فى روائع القرآن ج  )٥(



  

  

١٠٨  

لمعنى .. ویضاف إلى هذا النقص كون االستعمال السیاقى جزءًا من خصائص الفعل فى ا
الحالتین األخیرتین ؛ ألن الفعل " هلك" ال یمكن أن یأتى مستعمًال مع تركیب اسمى مفعولى ، 
وألن الفعل "خاف" ال یمكن أن یلیه مصدر مؤول على نحو مباشر ، واألمر نفسه یالحظ فى 

  .)١(شرب " القتصار األول على العاقل ، واقتصار الثانى على السوائل"الفعلین " خطر و 

ثم بین (بالمر) أن " الجملة التى ال تراعى فیها حدود االختیار وال تأخذ بمعاییر النحو تؤول 
  .)٢(إلى اإلهمال "

ة وقد أدرك النحاة دور المالءمة الداللیة للوظیفة النحویة فوضعوا شروطًا " تضبط توارد طائف
وقد ذكر  )٤(وكما یقول د/ تمام حسان " ال یكاد . یخلو منها باب من أبواب النحو " )٣(مع أخرى "

  "بعض هذه الشروط المعجمیة منها : 

  یشترط للمفعول المطلق أن یشارك فعله فى مادة اشتقاقه . -١

  ال یكون التوكید لفظیًا إال مع تكرار اللفظ .  -٢

تسویة أو مخالفة أو نحوها وجب أن یكون فاعله مثنى أو  إذا أفاد الفعل مشاركة أو -٣
  جمعًا أو معطوفًا علیه . 

  ال یضاف اللفظ إلى ما فى معناه .  -٤

ال تكون الحال من مادة الفعل الذى نصبت به إال مع تخصیص الحال نحو ( سعى  -٥
  ساعیًا إلى حتفه ) .

وال معجمى واآلخر نحوى یقول ابن مالك : "ال تأتى الحال من المضاف إلیه إال بشرطین أحدهما  - ٦
  تجز حاًال من المضاف إلیه .. إلخ ".

  ال حذف إال بدلیل یدل على المحذوف .  -٧

  ال تبنى النكرة على الضم فى النداء إال مع القصد.  -٨

                                     
  . ١٨٠،  ١٧٩مدخل إلى علم الداللة ص   )١(
  . ١٨٠المصدر السابق س  )٢(
  . ٩٠ص  ١البیان فى روائع القرآن ج  )٣(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٤(



  

  

١٠٩  

  یلزم الربط بإعادة اللفظ إذا خیف اللبس .  -٩

  یس ونعم وبئس .. إلخ .ال تدخل  "أن" المصدریة على فعل ال مصدر له كعسى ول  -١٠

ال یأتى المطاوع إال من فعل یمكن لمفعوله أن یتأبى على قبول الحدث فال یجوز  -١١
  "انقتل" أو " انضرب" .

تعتمد المطابقة أحیانًا على اختالف االعتبار كما نقول : العرب أمة فیؤنث فعلها وهو  -١٢
   شعب ، فیذكر الفعل فیقال : قال العرب ، وقالت العرب .

المناسبة المعجمیة ضروریة بین اللفظین فال یجوز أن یقال : " صعد إلى أسفل الجبل  -١٣
  .)١(" أبدًا وال اشتریت الطمأنینة بالحیطة إال على سبیل المجاز "

هذه الجمل ال تحقق فائدة للسامع وعلى هذا فربما " كان قول النحاة " إن اإلعراب فرع 
  .)٢(فادة فى الكالم "المعنى " مستندًا إلى اشتراط اإل

وقد اتضح لنا أن " اإلفادة تبنى على المناسبة المعجمیة فهى منبع اإلفادة أى كون الكالم 
  .)٣(لفظًا مفیدًا "

فهذه الشروط التى ذكرها د/ تمام حسان واستنبطها من النحاة تدل على االرتباط الوثیق بین 
  .  التركیب النحوى واختیار العناصر المالئمة داللیاً 

وتتجلى العالقة بین المصاحبة والمستوى النحوى من خالل دراسة ظاهرة التضام وقد ذكر د/ 
تمام أن المقصود بهذا المصطلح على المستوى النحوى هو " أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلیین 

  .)٤(النحویین عنصرًا آخر "

  ویرتبط بالتضام عدة أمور منها : 

یة وعالقة بین جزأین مرتبین من أجزاء السیاق یدل موقع كل الرتبة وهى : قرینة لفظ -١
وهى من األهمیة بمكان وذلك ألنه البد من االلتزام باإلطار  )٥(منهما من اآلخر على معناه " 

                                     
  .  ٩١،  ٩٠البیان فى روائع القرآن ص  )١(
  . ٣٠٨الثامن والخمسون بحث بعنوان ضوابط التوارد ص مجلة مجمع اللغة العربیة ج  )٢(
  . السابق نفس الصفحة  المصدر )٣(
  . ٢١٧اللغة العربیة معناها ومبناها ص   )٤(
  .   ٢٠٩اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٥(



  

  

١١٠  

  .)١("الذى تتعارف علیه البیئة اللغویة من ترتیب بین عناصر الكالم ترسمه نوامیس اللغة "

  ظة . والرتبة نوعان محفوظة وغیر محفو 

: وهى التى " لو اختلت الختل التركیب الختاللها ومن هنا تكون الرتبة الرتبة المحفوظة  -أ
وقد ذكر د/ تمام بعض  )٢(المحفوظة قرینة لفظیة تحدد معنى األبواب المرتبة بحسبها " 

الرتب المحفوظة فى التركیب العربى فمنها " أن یتقدم الموصول على الصلة ، والموصوف 
صفة ، ویتأخر البیان عن المبین والمعطوف بالنسق عن المعطوف علیه ، والتوكید على ال

عن المؤكد، والبدل عن المبدل ، والتمییز عن الفعل ونحوه ، وصدارة األدوات فى أسالیب 
یض .. ومن ذلك أیضًا تقدم حرف الجر على المجرور حضالشرط واالستفهام والعرض والت

اة االستثناء على المستثنى وحرف القسم على المقسم به ، وحرف العطف على المعطوف وأد
واو المعیة على المفعول معه ، والمضاف على المضاف إلیه والفعل على الفاعل أو نائب 

  .)٣(الفعل وفعل الشرط على جوابه "

وما ذكره د/ تمام عن الرتبة المحفوظة نبه إلیه ابن جنى من قبل فى كتابه الخصائص حیث 
  .)٤(ال یجوز تقدیم المفعول معه على الفعل نحو قولك : أو الطیالسة جاء البرد"یقول : " و 

ویقول أیضًا " وال یجوز تقدیم الصلة وال شىء منها على الموصول ، وال الصفة على 
 )٥(الموصوف ، وال المبدل على المبدل منه ، وال عطف البیان على المعطوف علیه .. " 

ضاف إلیه على المضاف وال شىء مما اتصل به ، وال یجوز ویقول: " وال یجوز تقدیم الم
  . )٦(تقدیم الجواب على المجاب شرفًا كان أو قسمًا أو غیرهما ... " 

:  وقد ذكر لها د/ تمام فى النحو العربى عدة نماذج منها : "  الرتبة غیر المحفوظة  -ب 
ضمیر والمرجع ورتبة الفاعل رتبة المبتدأ والخبر ، ورتبة الفاعل والمفعول به ، ورتبة ال

                                     
  . ١١القاهرة ص  –مكتبة اآلداب  –الجملة العربیة د. محمد إبراهیم عبادة  )١(
    .٢٠٧معناها ومبناها ص  اللغة العربیة )٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة بتصرف یسیر )٣(
  . ٣٨٣ص  ٢الخصائص البن جنى ج  )٤(
  . ٣٨٥ص  ٢المصدر السابق ج  )٥(
  . ٣٨٧ص ص  ٢اللغة العربیة معناها ومبناها ج  )٦(



  

  

١١١  

و" وهذه الرتبة   )١(والتمییز بعد نعم ورتبة الحال والفعل المتصرف ورتبة المفعول به والفعل " 
  .)٢(" تسمح باالختیار األسلوبى تقدیمًا وتأخیرًا "

وقد  )٣(ومما ینبغى اإلشارة إلیه : " ضرورة حفظ الرتبة إذا كانت تؤدى إلى منع اللبس " 
تمام إلى ذلك بقوله : " إن الرتبة غیر المحفوظة قد تدعو الحال إلى حفظها إذا كان أمن أشار د. 

اللبس یتوقف علیها وذلك فى نحو ضرب موسى عیسى ، ونحو : أخى صدیقى ، إذ یتعین فى 
  .)٤(موسى أن یكون فاعًال وفى أخى أن یكون مبتدأ محافظة على الرتبة ألنها تزیل اللبس "

أن " الوظائف النحویة للمفردات تتخذ ترتیبًا محددًا یحدده نظام الرتبة،  لناومما سبق یظهر 
، .. على )٥(.. وفى حالة عدم ظهور العالمة اإلعرابیة تكون الرتبة حاسمة لبیان الوظیفة النحویة"

$ {كمـا فى قولـه تعالى :  )٦(أنه " یجوز التحرر من الرتبة إذا أمـن اللبس " yϑ ¯Ρ Î)  y´ øƒ s† ©! $# ô ÏΒ 
Íν ÏŠ$ t6 Ïã 3 (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9   .] ٢٨[فاطر:  } #$

: من األمور التى توطد العالقة بین أجزاء الكالم فهى : تقوى الصلة بین المطابقة  -٢
المتطابقین فتكون هى نفسها قرینة على مابینهما من ارتباط فى المعنى وتكون قرینة لفظیة 

  .)٧(على الباب الذى یقع فیه ویعبر عنه كل منهما "

  وتكون المطابقة فیما یأتى : 

  الشخص ( التكلم والخطاب والغیبة ) . -٢العالمة اإلعرابیة .                    -١" 

  النوع ( التذكیر والتأنیث ) .  -٤العدد ( اإلفراد والتثنیة والجمع ) .     -٣

                                     
  . ٢٠٧المصدر السابق ص  )١(
م بحث بعنوان درجات الصواب ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥مجلة مجمع اللغة العربیة الجزء السادس والخمسون   )٢(

  . ٧٧تمام حسان ص والخطأ فى النحو واألسلوب د. 
  .  ٢٣٧داللة السیاق ص  )٣(
  .   ٢٠٨اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٤(
  . ١٠٩مدخل إلى علم اللغة بتصرف یسیر ص  )٥(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٦(
  .  ٢١٣،  ٢١٢ص  اللغة العربیة معناها ومبناها )٧(



  

  

١١٢  

  .)١(التعیین ( التعریف والتنكیر)"  -٥

بین أجزاء التركیب التى تتطلبها ومن دونها تتفكك العرى  ونالحظ أن المطابقة توثق " الصلة
فلو فقدت  )٢(وتصبح الكلمات المتراصة منعزًال بعضها عن بعض ویصبح المعنى عسیر المنال "

  المطابقة الختل النسق وانهدم المعنى .

  فلننظر مثًال إلى ما یأتى : 

  ) .( الرجالن الفاضالن یقومان    تركیب صحیح المطابقة : -١

  ( الرجالن الفاضلین یقومان) .   مع إزالة المطابقة فى اإلعراب : -١

  ( الرجالن الفاضالن تقومان) .   مع إزالة المطابقة فى الشخص : -٣

  ( الرجالن الفاضل یقومان) .      مع إزالة المطابقة فى العدد : -٤

  یقومان) . ( الرجالن الفاضلتان      مع إزالة المطابقة فى النوع : -٥

  ( الرجالن فاضالن یقومان)  *.     مع إزالة المطابقة فى التعیین : -٦

  .)٣(مع إزالة المطابقة فى جمیع ذلك :  ( الرجالن فاضالت أقوم) "  -٧

كما فى األمثلة السابقة  –وبهذا یظهر لنا أن " إزالة المطابقة من جهة واحدة أو من جهات متعددة 
  .)٤(ت وتقضى على الفائدة من التعبیر أى أنها تزیل المعنى المقصود"تذهب بعالئق الكلما –

: من األمور التى ترتبط بالتضام ألن التالزم بین عنصرین " قد یدل علیه بمبنى الذكر  -٣

                                     
ت . عبد الصبور  شوینظر : العربیة الفصحى هنرى فلی ٢١٢،  ٢١١  اللغة العربیة معناها ومبناها ص )١(

(وحدة البنیة  ٥٧وینظر مجلة اللغة العربیة ج . ٢٥٦م ص ١٩٩٧القاهرة  –شاهین مكتبة الشباب 
  ٣٦واختالف األنظمة ) د / تمام حسان ص 

  .  ٢١٣المصدر السابق ص   )٢(
(*) إذا قصدت أن ( فاضالن) وصف لما قبله ، أمــا إذا كـان خبرًا فالعربیة تجیزه كما أشار إلى ذلك أ.د/ محمود 

  عبد العزیز عبد الفتاح . 
  . ٢١٣اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٣(
  . یسیر ٢١٣اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٤(



  

  

١١٣  

  .)١(وجودى على سبیل الذكر " 

حیانًا ونجد أن الذكر یتم عن طریق " االفتقار أ )٢(والذكر یعد " قرینة على المعنى المراد " 
وتطلب كال وكلتا مضافًا إلیه معرفة مثنى ویطلب العائد مرجعًا ’ كما فى تالزم الموصول صلته ،

، والتالزم بین حرف ومجروره والمبهم وتمییزه ، وواو الحال وجملة الحال وحرف العطف 
..  والمعطوف والنواصب والجوازم والفعل المضارع والجواب الذى ال یصلح شرطًا والحرف الرابط

ویتم الذكر أحیانًا أخرى عن طریق االختیار فتذكر الضمیمة إذا لم تعن القرائن األخرى على 
  .)٣(تقدیرها " 

  .)٤(: وهو " مما یقع فى حیز القول فى ظاهرة التضام "  الحذف -٤

ونجد أن " الحذف ال یكون إال بدلیل من نمط معروف  أو قرینة قائمة أو معنى فى السیاق 
وعلى هذا فیشترط  فى الحذف " دائمًا وجود القرینة  )٥(إال مع تقدیر الحذف " ال یستقیم 

  .)٦(الدالة على المحذوف "

  فتقدیر المحذوف یعود إلى ضرورة تقدیره فى الكالم . 

" فالمضاف والمضاف إلیه یتطلب أحدهما اآلخر ویحذف كل منهما مع وجود القرینة الدالة 
ذا أمن )٧(على المحذوف "    .)٨(اللبس "  " وإ

≅È {وذلك كقوله تعالى :  t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö� s) ø9 $#  ÉL ©9 $# $ ¨Ζ à2 $ pκ� Ïù u�� Ïè ø9 $# uρ { :٨٢[یوسف . [  

 {: "أى أهل القریة وأهل العیر فقد حذف المضاف ، وقد یحـذف المضاف إلیه كقوله تعالى

                                     
  . ٢١٧المصدر السابق ص  )١(
  . ر السابق نفس الصفحة المصد )٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٣(
  . ٩١ص  ١البیان فى روائع القرآن ج  )٤(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٥(
بحث درجات الصواب والخطأ  فى  ٥٦وینظر مجلة اللغة العربیة ج  ٢١٨اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٦(

  . ٧٩النحو واألسلوب ص 
  . سابق نفس الصفحةالمصدر ال )٧(
ج  –الحسین  –شرح كافیة ابن الحاجب ، ت رضى الدین االستراباذى تح أحمد السید أحمد المكتبة التوفیقیة  )٨(

  .   ٢٨٣ص  ٢



  

  

١١٤  

¬! ã� øΒ F{ $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% . ÏΒ uρ 4 ß‰ ÷è t/ {  :١(وبعدها" ] . أى من قبل األشیاء ٤[الروم(.  

"  )٢(" والموصوف وصفته متالزمان ولكن كل منهما یحذف فتدل علیه القرینة عند حذفه "

قامة الصفة مقامه قوله تعالى :  óΟ {فمن حذف الموصوف وإ èδ y‰Ζ Ïã uρ ßN≡ u� ÅÇ≈ s% Å∃ ö� ©Ü9 $# ë># t� ø? r& 

$ {] أى حور قاصرات وقوله تعالى :  ٥٢[ ّص:  } oΨ ÷� s?# u uρ yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9 $# Zο u� ÅÇ ö7 ãΒ { سراء: [اإل

نما أراد أنها معجزة  واضحة  ٥٩ ] أى آیة مبصرة ولم یرد الناقة فإنها ال معنى لوصفها بالبصر وإ
  . )٣(لم یفكر فیها" 

  .)٤(ومن حذف الصفة : " قولهم " سیر علیه لیل " أى لیل طویل " 

# {وقد یحذف الفعل إذا دل علیه دلیل مثل قوله تعالى :  sŒ Î) â !$ uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ $# { 

  .)٥(فدلت علیه قرینة التفسیر  " ] ١[االنشقاق:

β÷ {ومثل قوله  Î) uρ Ó‰ tn r& z Ï iΒ š Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# ç { :ن استجارك ٦[التوبة ] . أى: : "وإ

  فالفاعل طلب الفعل هنا فكان دلیًال على حذفه .  )٦(أحد من المشركین " 

الهالل واهللا والخبر " وقد یحذف أحدهما فمن حذف المبتدأ قولهم : "  أمبتدومن األمور المتالزمة ال
  .)٧("  أى هذا الهالل واهللا " 

فاألداة " لوال تتضمن من حیث المعنى  )٨(ومن حذف الخبر " قولك : لوال زید لكان كذا " 

                                     
الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ت یحیى بن حمزة العلوى تح . محمد عبد السالم  )١(

  .  ٢٥٣م ص ١٩٩٥ -ه  ١٤١٥لبنان ، الطبعة األولى  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –شاهین 
  .  ٢١٨اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٢(
  .  ٢٥٤،  ٢٥٣الطراز ص  )٣(
  .  ٢٥٤السابق ص  )٤(
  .  ٢١٩اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٥(
  . ٢٥١الطراز ص  )٦(
  .  ٢٥٨السابق ص  )٧(
  . ٢٥٨ الطراز ص )٨(



  

  

١١٥  

Ÿω  {. مثل قوله تعالى : )١(عدم وجود الخبر "  öθ s9 uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ψ9   ] ".٢٥١[البقرة : } #$

" دفع مبتدأ وخبره محذوف وجوبًا ، وكذا كل مبتدأ وقع بعد لوال والتقدیر ولوال دفع اهللا الناس 
  .)٢(موجود " 

ن  ومن األدوات مایحذف كذلك ومعلوم أن " األدوات بعضها یتطلب األسماء كإذا الفجائیة وإ
عضها یتطلب األفعال كإن ولو ولوال وأخواتها والنواسخ األخرى الداخلة على الجملة االسمیة وب

  .)٣(ولوما وأال وهال .. " 

وقد تحذف األداة إذا " أمن اللبس دون ذكر األداة فمن ذلك أن التالزم الذى بین همزة 
التسویة وبین " أم" یجعل "أم" هذه قرینة على الهمزة فیستغنى أحیانًا عن الهمزة بقرینة ذكر " أم 

ت " واألمر كذلك مع همزة التعیین نحو " قائم زید أم قاعد " وبذا نحو " سواء على قمت أم قعد
  .)٤(یكون االستفهام قد تم دون األداة " 

" الذكر قرینة لفظیة والحذف إنما یكون بقرینة لفظیة أیضًا وال یكون تقدیر وجملة القول إن 
ستلزام وسبق الذكر المحذوف إال بمعونة هذه القرینة وأهم القرائن الدالة على المحذوف هى اال

  .)٥(وكالهما من القرائن اللفظیة الداخلة فى مفهوم التضام " 

ذا نظرنا إلى تكوین الجملة العربیة نجد أن " بعض التراكیب النحویة تتكون من مكونین  وإ
مما یبین وجود ظاهرة المصاحبة  )٦(متالزمین ، كل مكون منها یتطلب وجود المكون اآلخر "

  لفاظ على المستوى التركیبى (النحوى) . (التالزم) بین األ

ذا رجعنا إلى كتب النحاة نلمس ذلك بوضوح من خالل النظرة على بعض أساسیات الجملة  وإ
  العربیة . 

                                     
  . ١١٠لم اللغة  ص مدخل إلى ع )١(
ینظر : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك البن هشام األنصارى ت . محمد محیى الدین عبد الحمید  )٢(

  .  ٢١٢،  ٢١١حاشیة ص  ٤م ج ١٩٩٤ -ه  ١٤١٥طبعة  –بیروت  –المكتبة العصریة 
  . ٢٢٠اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٣(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٤(
  . ٢٢١اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٥(
  . ١٠٩مدخل إلى علم اللغة ص  )٦(



  

  

١١٦  

  : الفعل والفاعل -١

فالفعل دائمًا یتطلب فاعًال والعكس ، لذا نجد النحاة یحكمون علیهما بأنهما كالكلمة الواحدة،  
  .)١(نصارى " الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فحقهما أن یتصال"فیقول ابن هشام األ

ویقول  ابن عقیل " األصل أن یلى الفاعل الفعل من غیر أن یفصل بینه وبین الفعل فاصل 
  .)٢(، ألنه كالجزء منه "

  : المبتدأ والخبر  - ٢

نى یحسن فكالهما یطلب اآلخر " فالمبتدأ طالب للخبر طلبًا الزمًا لكونه ال یؤدى مع 
  .)٣(السكوت علیه بدونه "

ولو نظرنا إلى تعریف النحویین للخبر ألدركنا قدر التالزم بینهما فعرفوه بأنه " ما تحصل به 
  .)٤(الفائدة مع مبتدإ "

  :المضاف والمضاف إليه  -٣

  .)٥(" فالمضاف والمضاف إلیه یتطلب أحدهما اآلخر "  

  ن هذین العنصرین : وقد أدرك النحاة حجم العالقة والتالزم بی

فیقول المبرد : فإذا أضفت اسمًا مفردًا إلى اسم مثله مفردًا أو مضاف صار الثانى من تمام 
  .)٦(األول وصارا جمیعًا اسمًا واحدًا "

وقد عللوا " حذف التنوین ، والنون فى االسم المضاف بأن التنوین أو النون فى المثنى وجمع 
ن ما یكونان فى نهایة الكلمة ، وعند اإلضافة ال تعد الكلمة األولى منتهیة ألن المذكر السالم وإ

                                     
  .  ٢٤٦شرح قطر الندى وبل الصدى ص  )١(
  . ١٣١شرح ابن عقیل ص  )٢(
  . . ١٧٥ص  ٤ینظر حاشیة رقم  ١أوضح المسالك ج  )٣(
، وینظر  ١٨٣ید ص شرح شذور الذهب فى معرفة كالم العرب البن هشام ت محمد محیى الدین عبد الحم )٤(

  .  ١٧٦ص  ١: أوضح المسالك ج 
  . ٢١٨للغة العربیة معناها ومبناها صا  )٥(
 ه ١٣٩٩المقتضب للمبرد تح د. محمد عبد الخالق عضیمة المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة الطبعة الثانیة  )٦(

  .  ١٤٣ص  ٤ج  –م ١٩٧٩



  

  

١١٧  

  .)١(نهایتها بما بعدها "

نما حذف التنوین أو النون ألنها دلیل تمام ما هى فیه .. فلما أرادوا أن یمزجوا  فقالوا " وإ
ولى عالمة تمام الكلمتین مزجًا تكتسب به األولى من الثانیة التعریف أو التخصیص حذفوا من األ

  .)٢(الكلمة"

دراك النحاة لذلك أنهم منعوا الفصل  ومما یوضح التالزم بین المضاف والمضاف إلیه وإ
بینهما وعللوا ذلك " بأن المضاف والمضاف إلیه بمنزلة شىء واحد ؛ فال یجوز أن یفصل 

  .)٣(بینهما

أن هناك كلمات  وتتجلى فكرة التالزم بوضوح بین المضاف والمضاف إلیه عندما نعلم
وقد أشار  )٤(الزمت اإلضافة بمعنى أنه ال یمكن أن تستقل " فى االستعمال بدون ضیمة أخرى 
  .)٥(النحویون إلى ذلك وبینوا أن هناك " أسماء الزمت اإلضافة الحتیاجها فى فهم معناها "

بعض ، ومن األشیاء التى تلزم اإلضافة " حمادى ، وقصارى ، ووحدك ، ولبیك ، وسعدیك و 
  .)٦(وكال وكلتا ، وأى ، وغیر ، وذو ، وآل ، وألو ، وأوالت ... إلخ "

  

  

  :الصلة والموصول  -٤

                                     
  . ٦٩الجملة العربیة د. محمد إبراهیم عبادة ص   )١(
  .  ٢٣٦ص  ٢شرح كافیة ابن الحاجب ج   )٢(
المكتبة العصریة بیروت  –اإلنصاف فى مسائل الخالف لألنبارى تح . محمد محیى الدین عبد الحمید  )٣(

  .  ١٥٨ص  ٣وینظر : أوضح المسالك ج  – ٤٣١ص  ٢ج، م ١٩٩٧ -ه  ١٤١٨
  . ٦٩الجملة العربیة ص  )٤(
: وینظر  – ٤٩ص  ٢ج ه  ١٣٢٧الطبعة األولى  –ة والنشر بیروت دار المعرف –همع الهوامع للسیوطى  )٥(

الطبعة  –القاهرة  –مكتبة الخانجى  –األسالیب اإلنشائیة فى النحو العربى ت . عبد السالم هارون 
  . ٨٧م ص ٢٠٠١ -ه  ١٤٢١الخامسة 

  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٦(



  

  

١١٨  

من المكونات النحویة التى یتطلب أحدهما اآلخر وقد أشار النحاة إلى ذلك االرتباط بقولهم   
  . .)١(" وتفتقر كل الموصوالت إلى صلة متأخرة عنها ..." 

أن " الموصوالت االسمیة كل واحد منها اسم ناقص ال یتم معناه فى والسر فى ذلك االفتقار 
  .)٢(..’ " نفسه إال بضیمة تنضم إلیه وهذه الضمیمة هى الصلة بشروطها 

ومما یؤكد هذا التالزم أنهم حكموا علیهما بأنهما كالكلمة الواحدة ، یقول المبرد : والصلة 
  .)٣(والموصول اسم واحد "

  .)٤(بینهما فیقول المبرد " وال تفرق بین الصلة والموصول ألنه اسم واحد"لذلك منعوا التفرقة 

  :الصفة والموصوف -٥

نلمح التالزم بینهما من تعریف النحاة للنعت فقالوا بأنه : " التابع المكمل لمتبوعه ببیان صفة 
  .)٥(بیة "بمن صفاته ، أو من صفات ما تعلق به وهو س

وف للصفة ، لذا إذا حذف أحدهما من الكالم قدر للحاجة فیظهر من التعریف احتیاج الموص

Èβ {إلیه مثل :  r& ö≅ uΗ ùå $# ;M≈ tó Î7≈ y™ { :دروعًا سابغــات وحــذف النعت مثل : ١١[سـبأ [} ä‹ è{ ù' tƒ 

¨≅ ä. >π uΖŠ Ïÿ y™ $ Y7 óÁ xî {  :٦(] أى كل سفینة صالحة " ٧٩[الكهف(.  

  .)٧(" الموصوف وصفته متالزمان " فجملة القول إن 

ومن الجوانب التى یتضح فیها التالزم على المستوى النحوى األدوات فنجد أن األدوات منها 
ما یطلب االسم ومنها ما یطلب الفعل ، وقد أشار د. تمام حسان إلى ذلك بقوله " وأما األدوات 

ن وأخواتها والنواسخ األخرى الداخلة على ال ذا الفجائیة وإ جملة فبعضها یتطلب األسماء  كلیتما وإ
                                     

  . ٢٩اإلنشائیة فى النحو العربى ص ، وینظر : األسالیب  ١٤٨ص  ١أوضح المسالك ج  )١(
  . ١٤٨ص  ١حاشیة رقم  ١ج  المصدر السابق )٢(
  . ١٦٢ص  ١المقتضب للمبرد ج  )٣(
  . ١٩٣ص  ٣المصدر السابق ج  )٤(
  . ١٠٦وینظر : األسالیب اإلنشائیة فى النحو العربى ص  ٢٣٨شرح ابن عقیل ص  )٥(
  . ٢٨٧،  ٢٨٤ص  ٣أوضح المسالك ج  )٦(
  .  ٢١٨عربیة معناها ومبناها ص اللغة ال)٧(



  

  

١١٩  

. بل إن  من األدوات الداخلة )١(االسمیة وبعضها یتطلب األفعال كإن ولو ولوال ولوما وأال وهال"
على الفعل ما یختص بالدخول على الفعل المضارع فقط وذلك مثل "لن" الناصبة للفعل المضارع ، 

  ولم الجازمة له . 

مات ال تتعداه إلى غیره فتسمى وقد بین العلماء أن األداة إذا دخلت " على نوع معین من الكل
  والناظر فى كتب النحاة یلمس حجم التالزم بین األدوات وما تدخل علیه .  )٢(مختصة " 

وبعد هذا العرض یتبین لنا أن العالقة بین المصاحبة والمستوى التركیبى وطیدة وال وأخیرًا 
حتاج إلى عنایة من الدارسین یمكن إهمالها ، كما أن دراسة هذه الظاهرة على المستوى التركیبى ت

  والباحثین .

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                     
  .   ٢٣٠اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )١(
  . ٨٩ص  ١البیان فى روائع القرآن ج  )٢(



  

  

١٢٠  

  الباب الثانى 

  المصاحبة والقضايا اللغوية
  ويشتمل على ثالثة فصول:

  الفصل األول:عالقة المصاحبة بالظواهر اللغوية.

  الفصل الثانى:المصاحبة والترجمة.

  الفصل الثالث:المصاحبة والعمل المعجمى.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل الفصـل األو
  عالقة المصاحبة بالظواهر اللغوية  

   عالقة المصاحبة بظاهــــــــــــــرة اإلتبــــاع:  المبحث األول



  

  

١٢١  

  عالقة المصاحبة بظاهـــــــــــــــــرة النحت .:  المبحث الثانى

   الترادف والمشترك . االمصاحبة وظاهرت:  المبحث الثالث

   .ـــور اللغــــــــــــــــوىالمصاحبة والتطـــــــــ:  المبحث الرابع

  

  

  

  

       

  

  

  

   المبحث األول

  عالقة المصاحبة بظاهــــرة اإلتبــــاع

فى البدایة قبل أن نتعرف على العالقة بین المصاحبة واإلتباع ، نلقى بعض الضوء على 
  ظاهرة اإلتباع ونظرة اللغویین لها. 

لكلمة الكلمة على وزنها أو رویها إشباعًا اإلتباع بقوله هو " أن تتبع ا ابن فارسفقد عرف  
فى فقه اللغة وذلك كقولهم " ساغب الغب " )٢(الثعالبى  –أیضًا  –وذكر هذا التعریف  )١(وتأكیدًا "

  .)٣(وهو " خب ضب " و" خراب یباب " 

بقوله " واإلتباع عبارة عن تأكید الكلمة ، بضم كلمة أخرى  رمضان عبد التوابوقد عرفه د/ 
، ال معنى لها فى ذاتها ، غیر أنها تساویها فى الصیغة والقافیة ، بغرض الزینة اللفظیة إلیها 

                                     
  .  ٤١٤ص  ١وقارن المزهر ج  ٢٠٩الصاحبى ص  )١(
  .  ٢٦٠فقه اللغة وأسرار العربیة ص  )٢(
  .   ٢٠٩والصاحبى ص  ٢٦١،  ٢٦٠المصدر السابق  )٣(



  

  

١٢٢  

  .)١(وتأكید المعنى . والكلمة الثانیة تسمى كلمة "اإلتباع "

وقد ذكر بعض العلماء أنه" ال یلزم اتحاد الروى فى التابع والمتبوع ، ومما لم یجئ على روى 
  .)٢(األول جوعًا له وجودًا وجوسًا "

وقد أشار إلى ذلك ابن فارس فى خطبة كتاب اإلتباع والمزاوجة فیقول : " وكالهما على 
  وجهین : أحدهما أن تكون كلمتان متوالیتان على روى واحد . 

  .)٣(" نوالوجه اآلخر أن یختلف الرویا

هو لك  وربما ال یتماثل نحو " –غالبًا  –أما عن الوزن " فیتماثل التابع والمتبوع فى الوزن 
  . )٤(أبدًا سمدًا سرمدًا "

وقد اختلفت وجهات نظر العلماء فى مسألة معنى التابع " فبعضهم یرى أن اللفظ التابع ال  
  .)٥(معنى له ، وال یفید وحده شیئًا " 

لیطان ؟ فقالوا :  " سألت العرب عن أى شىء معنى شیطانه  ٢٣١" قال ابن األعرابى " 
  .)٦("منا : نشده شىء نتد به كال

   .)٧(الذى یقول : " التابع ال یفید معنى أصًال "ه  ٣٦١ومن المؤیدین لهذا الرأى اآلمدى ت 

التوكید : منه قسم یسمى ه ) "  ٥٦٩وبعضهم یرى أنه یفید التوكید ، قال ابن الدهان ( ت 
  اإلتباع نحو عطشان نطشان وهو داخل فى حكم التوكید ... 

  .)٨(لألول غیر مبین معنى بنفسه عن نفسه .. " والدلیل على ذلك كونه توكیدًا 

                                     
  .  ٢٤٦العربیة صفصول فى فقه  )١(
 - ه  ١٤١٧دراسات صوتیة فى روایات غریب الحدیث واألثر د. أبو السعود الفخرانى الطبعة األولى  )٢(

  . ٣٤م ص ١٩٩٦
  . ٤١٤ص  ١المزهر ج  )٣(
  .  ٣٤دراسة صوتیة فى روایات غریب الحدیث واألثر ص  )٤(
  . ٣٣دراسة صوتیة فى روایات غریب الحدیث واألثر ص  )٥(
  . ٤١٦ص  ١زهر ج الم )٦(
  .  ٤١٥ص  ١المصدر السابق ج  )٧(
  .  ٤٢٤ص  ١المصدر السابق ج  )٨(



  

  

١٢٣  

وقد علل الكسائى تسمیة اإلتباع انطالقًا من كونه یفید التوكید فیقول فى حار یار : " حار 
نما سمى  من الحرارة ویار إتباع ، كقولهم : عطشان نطشان ، وجائع نائع ، وحسن بسن ، .. وإ

لألولى على وجه التوكید لها ، ولیس یتكلم بالثانیة منفردة إتباعًا ؛ ألن الكلمة الثانیة إنما هى تابعة 
  .)١(؛ فلهذا قیل إتباع "

  .)٢(" وبعضهم یرى أن التابع قد یكون له معنى وربما ال یكون " 

  وقد أشار إلى ذلك ابن فارس حیث وضح أن اإلتباع یكون على " وجهین : 

  أن تكون الكلمة الثانیة ذات معنى .أحدهما: 

  .)٣(قبلها" أن تكون الثانیة غیر واضحة المعنى وال بینة االشتقاق إال أنها كاإلتباع لما : والثانى

  ومن أصحاب هذا الرأى أبو على القالى حیث قال : " اإلتباع على ضربین : 

ضرب یكون فیه الثانى بمعنى األول ، فیؤتى به توكیدًا ؛ ألن لفظه مخالف لألول ، وضرب 
نى األول ، فمن األول قولهم : رجل قسیم وسیم ، وكالهما بمعنى الجمیل فیه معنى الثانى غیر مع

، وضئیل بئیل ؛ فالبئیل بمعنى الضئیل ، وجدید قشیب ؛ والقشیب :هو الجدید ومضیع مسیع ، 
واإلساعة هى اإلضاعة ، .. ومن الثانى " عطشان نطشان : أى قلق ، وأسوان أتوان : أى حزین 

  .)٤(الحزن "متردد یذهب ویجئ من شدة 

  .)٥(وقد قال السبكى بأن " التابع یفید التقویة فإن العرب ال تضعه سدى "

نظرة اللغویین العرب إلى معنى اإلتباع فى ثالثة  )٦(هذا وقد حصر د/ رمضان عبد التواب "
  أقسام هى : 

                                     
  . ٤١٥ص  ١المصدر السابق ج  )١(
، وینظر " دراسات فى فقه اللغة د. صبحى  ٣٣دراسات صوتیة فى روایات غریب الحدیث واألثر ص  )٢(

  . ٢٣٩الصالح ص 
  . ٤١٤ص  ١المزهر ج  )٣(
  . ٤١٦ص  سهالمصدر السابق نف  )٤(
  . السابق نفس الصفحة  )٥(
  . ٢٤٧،  ٢٤٦فصول فى فقه العربیة ص  )٦(



  

  

١٢٤  

  كلمة اإلتباع لها معنى واضح یدرك بسهولة ؛ مثل قولهم : هنیئًا مریئًا . -أ

اإلتباع ال معنى لها على اإلطالق ، وال تستخدم وحدها ؛ مثل شیطان لیطان ، كلمة  - ب
  وحسن بسن . 

  كلمة اإلتباع لها معنى متكلف مستخرج من األولى مثل : خبیث نبیث . –ج 

وعن عالقة المصاحبة بظاهرة اإلتباع فیظهر مما سبق أن اإلتباع نوع من أنواع المصاحبة 
تباع عند اللغویین نرى أنهم یقرون بأن اإلتباع أن تجئ كلمة فى صحبة ، فلو نظرنا إلى تعریف اإل

كلمة أخرى بصرف النظر عن االتفاق فى الروى أو الوزن ، فقد تتبع الكلمة الكلمة وتختلف معها 
  فى الروى أو الوزن كما سبق .

كلمة ولو نظرنا إلى تعریف المصاحبة نجد أن اللغویین یقرون بأن المصاحبة أیضًا " مجئ 
  .)١(فى صحبة كلمة أخرى "

ویختلف اإلتباع عن المصاحبة فى كونه یأتى فى بعض الحاالت ال یفید معنى مثل " حسن 
بسن " أما المصاحبة فنجد أن أیا من الكلمتین المتصاحبتین یفید معنى وله أثره فى الداللة 

یشترك مع المصاحبة فى  – أیضاً  –المفهومة لدى السامع ومع هذا نجد أن اإلتباع فى هذه الحالة 
مسألة " التالزم " بین الكلمتین فإن التابع فى هذه الحالة ال یمكن أن ینفرد وینعزل عن الكلمة 

وبهذا ینطبق .’ األولى الرتباطه الوثیق بها فال یستعمل مع كلمة أخرى ألنه یطلب الكلمة األولى 
  .)٢(على تالزمها وتكرر حدوثها" على اإلتباع ما ینطبق على المصاحبة فى أن " العادة جرت

***  

  

  

  

                                     
  . ١١المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )١(
  . ٢٤٤العدد الثالث ص  –المجلد الثامن والعشرون  –مجلة عالم الفكر  )٢(



  

  

١٢٥  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثانى 

  عالقة المصاحبة بظاهــــرة النحت

:  ابن فارسظاهرة النحت من الظواهر التى عرفتها العربیة ، وعن هذه الظاهرة یقول 
"العرب تنحت من كلمتین كلمة واحدة ، وهو جنس من االختصار ، وذلك : " رجل عبشمى "  

  اسمین ، وأنشد الخلیل "  منسوب إلى

 ألــم تحزنـــك حیعلة المنادى ؟!  أقول لهــــا ودمع العین جـار

  .)١(مكان قوله : "حى على" 

فالنحت كما یظهر من األمثلة السابقة " طریقة الختصار الجمل أو العبارات فى كلمة واحدة 
 ")٢(.  

 عبد القادر المغربىد عرفه الشیخ وقد عرفه اللغویون المحدثون بعدة تعریفات متقاربة ، فق
بقوله " هو أن تعمد إلى كلمتین ، أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها ، كلمة فذة، تدل على 

  .)٣(ما كانت تدل علیه الجملة نفسها "

بقوله  " هو أن تنتزع أصوات كلمة من كلمتین فأكثر أو من  على عبد الواحدوقد عرفه د. 

                                     
  . ٤٨٢ص  ١وینظر:، المزهر ج. ٢٦٦، وینظر : فقه اللغة الثعالبى ص  ٢١٠،  ٢٠٩الصاحبى ص  )١(
  . ٣٨٥العربیة لغة العلوم والتقنیة ص  )٢(
  . ١٣م ص  ١٩٤٧ –القاهرة  –االشتقاق والتعریب لعبد القادر المغربى  )٣(



  

  

١٢٦  

  .)١(نى مركب من معانى األصول التى انتزعت منها " جملة للداللة على مع

بقوله  "هو انتزاع كلمة من كلمتین أو أكثر لیدل بها على  الموافى الرفاعى وقد عرفه د. 
  .)٢(معنى ما نحتت منه  "

  .)٣(ومن هذه التعریفات یتضح أن " النحت اختزال واختصار فى الكلمات والعبارات  "

  : )٤(إلى أربعة أقسام هى  توابرمضان عبد الوقد قسمه د. 

: وهو أن تنحت من الجملة فعًال ، یدل على النطق بها ، أو على النحت الفعلى  -١
حدوث مضمونها ؛ مثل : " جعفل " إذا قال آلخر : جعلت فداءك ، و" بسمل " إذا قال : 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم .

ل على صفة بمعناها أو بأشد : وهو أن تنحت من كلمة واحدة ، تدالنحت الوصفى  -٢
بطر " للرجل الشدید ، من :" ضبط " و" ضبر" وفى : " ضبر " معنى ضمنه؛ مثل : " 

  الشدة والصالبة. 

: وهو أن تنحت من كلمتین اسما ، مثل : " جلمود " من " جمد " النحت االسمى  -٣
  و"جلد" . 

مثل "طبرستان" و" خوارزم" : وهو أن تنسب شیئًا أو شخصًا إلى بلد : النحت النسبى  -٤
  فتنحت من اسمیهما اسمًا واحدًا على صیغة اسم المنسوب ، فتقول : " طبر خزى ".

وقد حاول اللغویون تفسیر حدوث هذه الظاهرة ، فقد أرجع أولمان حدوث الظاهرة إلى الخطأ 
دة ، وربما فیقول : " ربما ال یستطیع المتكلم أن یفصل بین كلمتین وردتا إلى ذهنه دفعة واح

تتداخل الكلمتان فیما بینهما  تداخًال تامًا ، والنتیجة الطبیعیة لمثل هذه الزلة وجود كلمة هى خلیط 
من عناصر مختلفة ، أو صیرورة الكلمتین كلمة واحـدة عـن طریـق المزج بینهما 

)contamination أو تكوین كلمة صناعیة مشتملة على مزیج من أصوات كلمتین أخریین (

                                     
  .  ١٤٤م ص ٢٠٠٠الطبعة الثانیة  - نهضة مصر –فقه اللغة د. على عبد الواحد وافى  )١(
  . ٣٤م ص ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥من قضایا فقه اللسان د. الموافى البیلى  )٢(
   . ٢٠١ص  ٧ة مجمع اللغة العربیة ج لوینظر : مج . ٨٦من أسرار العربیة ص  )٣(
  .  ٣٠٢فصول فى فقه العربیة ص  )٤(



  

  

١٢٧  

  .)١(جامعة لمعنیهما .... " و 

ولكن ما ذهب إلیه أولمان ال أؤیده فكیف نرجع هذه الظاهرة إلى الخطأ المحض من المتكلم 
  ؟ 

فالكلمة المنحوتة اتفق علیها اللغویون وتحدث بها الناطقون فیما بینهم ویمكن أن تفسر هذه 
  الظاهرة على أنها " نتیجة لعوامل كثیرة منها : 

والتیسیر على المتكلم ، واالقتصاد فى الجهد العضلى ، واإلیجاز فى التعبیر  ، تسهیل النطق
  .)٢(، فبدًال من أن ینطق المتكلم " عبد شمس " واصفًا شخصًا بذلك یقول " عبشمى "

. هذا وقد )٣(بل إنه قد یكون " لونًا من المهارة اللغویة ربما قصد إلیها بعض المتكلمین "
ى قضیة النحت من ناحیة السماع والقیاس " فقد مال كثیر من العلماء إلى اختلفت نظرة اللغویین ف

أن یكون النحت سماعیًا إذ لم یرد عن العرب من الكلمات المنحوتة إال القلیل ، ولذلك منع بعضهم 
  .)٤(استخدامه فى المصطلحات العلمیة " 

ت العلمیة دون قید ومنهم من ذهب " إلى جواز النحت واستخدامه فى اللغة ونقل المصطلحا
  .)٥(أو شرط "

. بشروط )٦(" القول بجوازه عندما تدعو الحاجة إلیه " وفى الحقیقة الرأى األجدر بالقبول هو
  هى : 

  أن یكون فى حدود األنساق والطرق التى صاغ علیها العرب كالمهم ". -١

                                     
  .  ١٥٦دور الكلمة ص )١(
وینظر : الفلسفة اللغویة واأللفاظ العربیة  . ١٤٤فقه اللغة د. عبد اهللا ربیع ، ود. عبد العزیز عالم ص  )٢(

  . ٧١ص  –م ١٩٦٩الطبعة الثانیة  –. مراد كامل دار الهالل جرجى زیدان . تعلیق د
  . ١٤٤فقه اللغة ص  )٣(
  .  ٣١٣ص  ١٩٩٥ه  ١٤١٥الطبعة الرابعة  –العربیة خصائصها وسماتها د. عبد الغفار هالل  )٤(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٥(
ا فقه یوینظر : من قضا ١٥٠ربیع ص المصدر السابق نفس الصفحة ، وینظر : فقه اللغة د. عبد اهللا   )٦(

  . ٢٠٣ص  ٧وینظر : مجلة مجمع اللغة العربیة ج . ٤٠اللسان ص 



  

  

١٢٨  

  .)١(أن یراعى فیه الحس اللغوى والذوق السلیم "  -٢

  د من الكلمة المنحوتة بمجرد سماعها . " أن یفهم المقصو  -٣

  .)٢(أال یؤدى النحت إلى وجود كلمة فتلتبس بكلمة أصیلة " -٤

إن تحققت هذه الشروط فإن النحت حینئذ یكون له دوره البارز فى التعبیر عن " اللغة 
  . )٤(و "المصطلحات العلمیة والسیاسیة والثقافیة " )٣(الحدیثة "

ة " واإلنجلیزیة المصریة " األنجلو یآلسیویة یعبر عنها " األفروآسیو فمن ذلك : " اإلفریقیة ا
مصریة" ، والهندیة األوربیة " الهندو أوربیة " . وااللكترونى األوتوماتیكى "الكتروماتیك" وللصوت 

  . وفى دار العلوم " درعمى" . )٥(الخارج من األنف والفم " أنفمى" 

ة اللغویین تجاه النحت نستطیع أن نستوضح العالقة وبعد أن تعرفنا على ظاهرة النحت ونظر 
: إن النحت فى األصل عبارة عن كلمتین أو أكثر ویمكن القول بینه وبین المصاحبة اللغویة ، 

متصاحبة ومتالزمة ثم أدرك المتحدثون باللغة هذا التصاحب والتالزم بین هذه الكلمات فصاغوها 
  فًا من الرغبة فى اقتصاد الجهد واإلیجاز ونحو ذلك ...فى كلمة واحدة لألمور التى ذكرناها سال

وبعبارة أخرى إن النحت مؤكد من مؤكدات التالزم والتصاحب بین نوعیة معینة من الكلمات 
شاعت على األلسنة واشتهرت والتى " تستعمل فى غالب األحیان ككتل متماسكة األجزاء فى 

: ال حول وال قوة إال  فى ة والبسملةقلكم مثل الحو ظروف لغویة معینة فكأنها بمثابة األمثال والح
  )٦(باهللا ، و" بسم اهللا الرحمن الرحیم ".

ویؤكد هذه الوجهة ما ذكره الخلیل بن أحمد حین تحدث عن النحت بقوله " فأخذوا من 

                                     
  . ٤٠من قضایا فقه اللسان ص  )١(
 - ه  ١٤٢٣من قضایا فقه اللغة العربیة د. البسیونى عبد العظیم البسیونى مطبعة حكایة كفر الشیخ   )٢(

ه ١٤٢٦الطبعة األولى  –لـة د. الموافى الرفاعى البیلى وینظر : مقدمة فى علم الدال .  ٢٤٥م ص ٢٠٠٢
  . ١٨٩، ١٨٨م ص ٢٠٠٥  -

  .  ٥٨م ص ١٩٨٨مكتبة الشباب  –دراسات لغویة د. عبد الصبور شاهین  )٣(
  . ١٥٠فقه اللغة د. عبد اهللا ربیع ص  )٤(
  . ٥٨السابق نفس الصفحة وینظر : دراسات لغویة ص  )٥(
  . ٨٦من أسرار العربیة ص  )٦(



  

  

١٢٩  

  .)١(كلمتین متعاقبتین كلمة واشتقوا فعًال ... " 

منهما اشتق والتصاحب بین الكلمتین اللتین  فقول الخلیل "متعاقبتین " یشیر إلى مدى التالزم
  الكلمة المنحوتة .

فكلمة "، عبشمى " تشیر إلى التالزم والتصاحب بین كلمتى " عبد " و"شمس" وكلمة " 
  عبدرى " تشیر إلى التالزم  والتصاحب بین كلمتى " عبد" و"الدار" وهكذا . 

تین نحولهما إلى كلمة منحوتة فإنه ولكن هذا ال یدعونا إلى أن نقول بأن كل كلمتین متصاحب
  یقتصر فى ذلك على المسموع من العرب وما تستدعیه الحاجة .

                                     
  . ٦٩ص  ١م ج  ١٩٦٧بغداد  –العین للخلیل بن احمد الفراهیدى تحقیق د. عبد اهللا درویش  )١(



  

  

١٣٠  

  المبحث الثالث 

  الترادف والمشترك  االمصاحبة وظاهرت

  المطلب األول : المصاحبة والترادف

قبل إلقاء الضوء على العالقة بین المصاحبة والترادف نتعرف أوًال على المقصود بالترادف 
  ودرجاته عند اللغویین فى إطاللة سریعة . 

ویؤكد هذا ما ذكره ابن  )٢(والتوالى  )١(فالترادف فى المعاجم العربیة یشیر إلى معنى التتابع 
فارس فى المقاییس حیث قال : " الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد ، یدل على إتباع الشىء ، 

  .)٣(فالترادف : التتابع " 

یرات تختلف فى الشكل والصیغة ، وتكاد تتفق عبن : بتو أما فى االصطالح فقد عرفه اللغوی
  .)٤(فى الداللة "

بقوله بأنه " األلفاظ المفردة الدالة على شىء واحد باعتبار واحد . وهذا  الفخر الرازىفعرفه 
  )٥(كالحنطة والبر والقمح "

  . )٦(كثر مع االتحاد فى المعنى " أوعرف أیضًا بأنه " ما اختلف فیه لفظان أو 

  ". )٧(كقولك : جلس وقعد ، وذهب ومضى 

                                     
الطبعة األولى  –فروق اللغویة وأثرها فى تفسیر القرآن الكریم د. محمد عبد الرحمن الشایع مكتبة العبیكان . الریاض ال )١( 

   .  ٢٦ص  –م ١٩٩٣ -ه  ١٤١٤األولى 
   .٦ صم ١٩٩٧ -ه  ١٤١٧من قضایا فقه اللغة العربیة د. صبرى القلشى طبعة  )٢(
   .  ٤٢٧المقاییس البن فارس ص  )٣(
،  ٢٢م ص ١٩٩٥ –المنصورة  –دار الوفاء   .لمعاجم العربیة المتخصصة د. مصطفى إبراهیم عبد اهللا الترادف فى ا )٤(

١٥٥ .  
، وینظر : األلفاظ المترادفة ألبى الحسن عیسى الرمانى تح ودراسة د. فتح اهللا  ٤٠٢ص  ١المزهر للسیوطى ج  )٥(

   . ١٠الكتاب ص قدمة م –م ١٩٩٢ه ١٤١٣الطبعة الثالثة  –دار الوفاء  –صالح المصرى 
. وینظر :   ١٥٥ص  ٢٠٠٣الطبعة الثالثة  –دراسات فى اللغة العربیة د. إبراهیم أنیس مكتبة األنجلو المصریة  )٦(

   . ١٢٤م مقال (الترادف* لخلیل السكاكینى ص ١٩٥٥سنة  ٨مجلة مجمع اللغة العربیة ج 
 - ه  ١٤١١بیروت طبعة  –الفضل إبراهیم المكتبة العصریة تح محمد أبو  –محمد بن القاسم األنبارى  –األضداد   )٧(

   .٧م ص ١٩٩١



  

  

١٣١  

  :)١(ع تختلف باختالف درجته على النحو التالى و" یبدو الترادف فى ثالثة أشكال أو أنوا

  :الترادف التام أو الكامل  -١

ویتحقق هذا النوع " حیث یتطابق اللغتان تمام المطابقة وال یشعر أبناء اللغة بأى فرق بینهما 

  .)٢(ریة بینهما فى كل السیاقات ح، ولذلك یبادلون ب

  .)٣(لغات الطبیعیة "وهذا النوع من الترادف " نادر الحدوث جدًا فى ال

  .)٤(: " موجود مهما كان قلیًال "أ.د/ عبد المنعم عبد اهللا حسن  إال أنه كما أشار

  :شبه الترادف أو التقارب  -٢

بالنسبة لغیر  –ویتحقق هذا النوع " حین یتقارب اللفظان تقاربًا شدیدًا لدرجة یصعب معها 

  .)٥(لكثیرون دون تحفظ ، مع إغفال هذا الفرق"التفریق بینهما ، ولذلك یستعملهما ا –المتخصصین 

  :التقارب الداللى " الترادف الجزئى  "-٣

ویتحقق حین " تتقارب المعانى ، لكن یختلف كل لفظ   )٦(وهذا النوع " أقل درجات الترادف "

  .)٧(واحد على األقل "  مهمعن اآلخر بملمح 

المترادفة من خالل وسائل مختلفة "  ویحاول اللغویون المحدثون إیجاد الفروق بین األلفاظ

ومن تلك الوسائل ما یسمى باختبار االستبدال الذى یفترض أن المترادفات التامة أو الحقیقة هى 

                                     
  . ٤٩دراسات فى اللغة د. مصطفى عبد اهللا ص  )١(
  . ٢٢٠علم الداللة . أحمد مختار عمر ص  )٢(
  . ١٠٩وینظر :، دور الكلمة ستیفن أولمان ص  ٥٠دراسات فى اللغة ص  )٣(
الطبعة األ}ولى  –دار والى المنصورة  –عبد المنعم عبد اهللا حسن الترادف والفروق فى البحر المحیط د .  )٤(

  . ٦م ص ١٩٩٤ - ه ١٤١٤
  . ٢٢٠علم الداللة ص  )٥(
  . ٥١دراسات فى علم  اللغة ص   )٦(
  . ٢٢١علم الداللة ص  )٧(



  

  

١٣٢  

  .)١(التى تتبادل كل المواضع أو السیاقات " 

وتبین بهذه الوسیلة " أنه ال توجد كلمات مترادفة بهذا المعنى ، وكل ما هنالك أن بعض 
  ادل بعض المواضع أو السیاقات ، فالكلمتان : الكلمات تتب

Deep  وprofound  قد یستخدمان لوصف الكلمةsynpathy  ولكن باستعراض السیاقات

تصاحب الكلمة  Deepوهذا معناه أن الكلمة  waterتجئ وحدها فحسب مع  Deepسوف تجد أن 

water  على حین ال تجئprofound " ٢(معها(.  

یلة للتفرقة بین المترادفات تبناه بعض اللغویین بل وبالغوا فى ذلك واستعمال المصاحبة كوس

واعتقدوا أن " اإلمكانیات الممكنة القتران كلمة أو مصاحبة كلمة ماهى بالضرورة التى تشكل معنى 

) وفى ضوء هذا الرأى یمكن أن یعرف الترادف ١٩٥٠(  joosالكلمة لغویًا وهذا هو رأى جوس 

  .)٣( ختلفة للكلمات عند مصاحبتها لكلمات أخرى "فى ضوء التبادالت الم

ن كانت تستعمل المصاحبة فى التفرقة بین المترادفات إال أنها نظرة  فالشك أن هذه النظرة وإ

دون النظر  )٤(مبالغ فیها ؛ ألنه بناء على هذه النظرة یترتب أن " االقتران هو الذى یحدد المعنى "

  إلى قرائن أخرى . 

دور المصاحبة فى التفریق بین المترادفات فبین أنها :  د مختار عمرد/ أحموقد ذكر 
تحدد مجاالت الترابط واالنتظام بالنسبة لكل كلمة ، مما یعنى تحدید استعماالت هذه الكلمة 

كشف الخالف بین ما یعد ترادفًا فى اللغات  على فى  اللغة "وتحدید هذه المجاالت یساعد
أخرى نفس السیاق أو  لغةمات التى تعتبر المترادفات فى ألنه من النادر أن تأخذ الكل

  .)٥(التجمع اللغوى المماثل "

                                     
  .  ٥٤المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )١(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٢(
  .   ١١٨الداللة والنحو ص  )٣(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٤(
  . ١٣٣، وینظر : صناعة المعجم الحدیث ص  ٧٨علم الداللة ص  )٥(



  

  

١٣٣  

  فى اللغة الواحدة بقوله :  المترادفاتثم بین دورها فى إثبات الفروق بین 

" وكما استخدمت فى كشف الخالف بین المترادفات فى اللغات استخدمت لتمییز المترادفات 

  .)١(فى داخل اللغة الواحدة "

ویمكن القول بأن المصاحبة لها دور كبیر فى التفرقة بین المترادفات بجانب وسائل أخرى 

تعین على ذلك ، وكما قال د/ محمد حسن عبد العزیز " إن اختبار المصاحبة ال یمكن أن یكون 

فاصًال فى الحكم ، إذ ال یمكن االعتماد على المصاحبة وحدها إال إذا انضمت إلیها قرائن أخرى 
  . )٢(عین على الحكم الدقیق " ت

وعلى ذلك فهى أحد المعاییر والوسائل التى نتوصل بها إلى حقیقة الترادف بین لفظین 

  والتوصل إلى تحدید درجة الترادف بینهما . 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .  ٧٨علم الداللة ص  )١(
  . ٥٤المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٢(



  

  

١٣٤  

  المطلب الثانى 

  المصاحبة والمشترك  اللغوى

ال على معنیین مختلفین فأكثر أما المشترك فقد " حده أهل األصول بأنه اللفظ الواحد الد
وقد عرفه البعض بأنه " هو ما اتحدت صورته واختلف  )١(داللة على السواء عند أهل تلك اللغة "

  .)٢(معناه على عكس المترادف "

" " فاألرض هى خالف السماء المعروفة ، و األرض : الزكام ،  األرضومن أمثلته كلمة "
حافر الدابة ، ویقال : " فالن ابن أرض " إذا كان غریبا" واألرض : الرعدة .. واألرض : باطن 

)٣(.  

" " فالعصفور : الطائر المعروف ، والعصفور : الشمراخ العصفورومن أمثلته أیضًا " 
رة الفرس ال یبلغ  الخطم ، والعصفور : قطعة بائنة من الدماغ بینهما جلیدة ، غالسائل من 

الجرادة الذكر ، والعصفور : خشبة فى الهودج تجمع  والعصفور : عرق فى القلب ، والعصفور :
  .)٤(أطراف الخشب "

أما عن العالقة بین المصاحبة والمشترك فقد قرر " بعض اللغویین أهمیة الرجوع إلى 
رك فهم " یقترحون على اللغوى أن یجمع تفى الفصل فى قضیة المش )٥(المصاحبة لالستعانة بها " 
لمختلفة التى تجئ فیها المفردة المدروسة بمعناها المشترك ، ثم یضع عددًا كبیرًا من السیاقات ا

قوائم الكلمات التى تصاحبها بكل معنى ، فإن تبین لنا أن الكلمة بمعنییها تنتمى إلى قائمتین 
  .)٦(مختلفتین عالجها على اعتبار أنهما مفردتان مختلفتان "

وله " إنها تعطینا معیارًا لتمییز وقد بین د/ أحمد مختار عمر دور المصاحبة فى ذلك بق

                                     
  .  ٣٦٩ص  ١المزهر ج  )١(
  . ٢٨م ص ١٩٨٠ -ه ١٤٠٠ى مكتبة وهبة الطبعة األول –المشترك اللغوى نظریة وتطبیقًا د. توفیق شاهین  )٢(
لبنان  –بیروت  –ما اتفق لفظه واختلف معناه . تألیف ابن الشجرى ت أحمد حسن بسج دار الكتب العلمیة  )٣(

  . ١٦م ص ١٩٩٦ - ه  ١٤١٧الطبعة األولى  –
  . ١٨٦المصدر السابق ص  )٤(
  . ٥٥المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٥(
  . االمصدر السابق نفس الصفحة )٦(



  

  

١٣٥  

من الكلمة المفردة ذات المجال المحدد من المعنى . فالهومونیمى  homonymyالهومونیمى
  .)١(مفردات تتفق نطقًا ، ولكن تقع فى مجموعات مختلفة من الرصف "

 ومع الدور الذى تقوم به المصاحبة فى تمییز المشترك إال أن دورها لیس فاصًال وال حاسماً 
  .)٢(فى " التفریق بین المفردات" 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع 

  المصاحبة والتطور اللغوى  

                                     
=لفظ onymy=ذات أونفس وhomo.  ٨٩وینظر : صناعة المعجم الحدیث ص  ٧٨علم الداللة ص  )١(

  .١٦٧ینظر علم الداللة هامش ص 
  . ٥٥المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص   )٢(



  

  

١٣٦  

یتأثر بما  )١(ظاهرة التطور اللغوى تدل داللة واضحة على أن اللغة ما هى إال كائن حى "
ة حولـه من عوامل وظواهر اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة " فاللغة لیست هامدة أو ساكن

بحال من األحوال على الرغم من أن تقدمها قد یبدو بطیئًا فى بعض األحایین فاألصوات والتراكیب 
والعناصر النحویة وصیغ الكلمات ومعانیها معرضة كلها للتغیر والتطور . ولكن سرعة الحركة 

غة . والتغیر فقط هى التى تختلف من فترة زمنیة إلى أخرى ، ومن قطاع إلى آخر من قطاعات الل
فلو قمنا بمقارنة كاملة بین فترتین متباعدتین لتكشف لنا األمر عن اختالفات عمیقة كثیرة ، من 

دراكها إدراكًا تامًا "   .)٢(شأنها أن تعوق فهم المرحلة السابقة وإ

" أمر حتمى یجب أن نسلم فندریسبل هو كما قال"  )٣(فالتطور اللغوى "، ظاهرة طبیعیة " 
  .)٤(به "

لبراهین على ذلك ما حدث للغة العربیة بعد نزول القرآن الكریم فلقد ساعد على ومن أدل ا
تطور اللغة الجاهلیة تطورًا واسعًا فى داللة األلفاظ والتراكیب " فلقد كان نزول القرآن فاصًال بین 
عهدین عاشتهما اللغة وتعرضت فى انتقالها من أولها إلى الثانى ألعمق ما تتعرض له لغة من 

  .)٥(ات جوهریة "تغیر 

وعلى هذا فاللغة التى بین أیدینا اآلن " لم تكن كما یتخیل بعض الناس بصورتها التى رویت 
  .)٦(لنا منذ أن خلق اهللا األرض ومن علیها"

بل طرأ علیها تغیرات استجابة لتلك التغیرات التى تطرأ على المجتمع وأفراده وذلك ألن "األمم 
متطلباتها فتعمل على تغییر الدالالت فى بعض ألفاظها حتى یمكن تستجیب عادة لمظاهر الحیاة و 

أن تسایر الزمن فلیست حیاة العصور القدیمة كتلك التى نشهدها اآلن فى عصرنا الحاضر فقد 
                                     

مارس  –فبرایر  –ینایر  –العدد الرابع  –المجلد السادس  –الكویت  –ینظر مجلة عالم الفكر . مجلة دوریة   )١(
  . ٢٩م بحث بعنوان دراسة التطور الداللى فى العربیة الفصحى د. أحمد محمد قدور ص ١٩٨٦

  . ١٧٠دور الكلمة فى اللغة ص  )٢(
  .  ١٢٣داللة األلفاظ د. إبراهیم أنیس ص  )٣(
  .  ٤١٩اللغة لـجوزیف فندریس بتصرف یسیر ، تعریب د. عبد الحمید الدواخلى ، د محمد القصاص  )٤(
م  ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥الطبعة الثانیة  –بیروت  –اللغوى د. عبد الصبور شاهین مؤسسة الرسالة فى التطور  )٥(

  . ١٢ص 
  .  ٦مكتبة الخانجى بالقاهرة ص  –التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانینه د/ رمضان عبد التواب   )٦(



  

  

١٣٧  

تغیر كل شىء فالمنازل غیر المنازل واألدوات غیر األدوات والمواصالت غیر المواصالت، وأمام 
مضطرًا إلى التطور أیضًا فى األلفاظ المعبرة عن أدواته ومواصفاته هذا التغیر وجد اإلنسان نفسه 

  .)١(، وصناعاته ، ومالبسه ، وأبنیته ، ومخترعاته الحدیثة "

بقوله " اللغة تتأثر أیما تأثر بحضارة األمة ونظمها  د. على عبد الواحدویؤكد هذه الحقیقة 
ظرها إلى الحیاة ، وأحوال بیئتها الجغرافیة وتقالیدها ، وعقائدها واتجاهاتها ودرجة ثقافتها ، ون

وشئونها االجتماعیة العامة .. وما إلى ذلك فكل تطور یحدث فى ناحیة من هذه النواحى یتردد 
  .)٢(صداه فى أداة التعبیر "

وتحت تأثیر الحضارة  الحدیثة والتغیرات االجتماعیة نلحظ أن ظاهرة المصاحبة بین األلفاظ 
ور ؛ وذلك ألن البیئة المحیطة لها األثر الفعال فى تكوین قطاعات كبیرة من قد أدركها هذا التط

  المصاحبات .

من المصاحبات لم یعد لها وجود فى االستعمال اللغوى فى العصر الحاضر  الذا نجد كثیر 
  وماتت تبعًا لموت البیئة التى نشأت فیها . 

  .)٣(ومن أمثلة ذلك قولهم " سیر السوانى ، لطم المنتقش "

  .)٦(" جبى الخراج " )٥(" مندیل عبدة ، عین بشار  )٤(" سوق العروس ، حمام منجاب "

  فهذه المصاحبات قد ماتت بموت بیئتها ولم یعد نسمع أحدًا یستعملها فى لغتنا الحدیثة . 

وفى نفس الوقت نجد أن هناك مصاحبات لغویة جدیدة نشأت بین بعض األلفاظ استجابة 
دیثة وظروف البیئة االجتماعیة العصریة لما فیها من أحداث وثقافات جدیدة لمتطلبات العصر الح

واألمثلة التى توضح ذلك كثیرة تنتشر على ألسنة الناس وفى الصحف الیومیة واإلذاعة والتلیفزیون 
.  

                                     
  . ١٤٧ة األلفاظ ص لدال )١(
  . . ٢٥٧علم اللغة د. على عبد الواحد وافى ص  )٢(
  . ٣٥٥ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب س  )٣(
  .  ٣٠٥المصدر السابق ص  )٤(
  . ٢١٥المصدر السابق ص  )٥(
  .  ٢١٢فقه اللغة للثعالبى ص  )٦(



  

  

١٣٨  

لیك أیها القارئ الكریم بعض هذه األمثلة التى شاعت بین ألفاظها مصاحبات لغویة جدیدة  وإ
هابیة ، اإلرهاب األسود عملیة استشهادیة ، ضربة جزاء ،الضربة القاضیة ، خط " ( عملیة إر 

صالح صالح االقتصادى ، االأنابیب خط تلیفون ، تكریر البترول ، حقل غاز ، حقل بترول ، اال
السیاسى ، الوضع الراهن ، معارك النهضة ، المشهد العراقى ، عملیة انتحاریة ، التفجیرات 

على ، السوق السوداء ، و ( الوعى القومى ، المهنة ، فقید الواجب ، المثل األ )١(اإلرهابیة ) "
  .)٢(الرغبة الملحة ، مسرح السیاسة ) 

" التتار الجدد ، جیوب المقاومة ، حرب الشوارع ، الدروع البشریة ، األسلحة  ة دماغیةتسك
  )٣(یقة " الذكیة ، الشیطان األكبر ، ضباب الحرب ، قنابل بشریة ، نیران صد

ومما سبق یظهر أن ظاهرة المصاحبة اللغویة تتأثر كغیرها من الظواهر اللغویة ویصیبها 
التطور اللغوى تبعًا للتغیرات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة ألنها ظاهرة من ظواهر اللغة التى 

  .)٤(" تعبر عن األمة التى أنشأتها وتصور حیاتها تصورًا كامًال " 

***  

  

  

  

  

  

  

                                     
  م .  ٢٠٠٥یولیو  ٨م ـ وعدد یوم الجمعة  ٢٠٠٥یولیو  ٢٢ینظر جریدة األهرام عدد یوم الجمعة  )١(
كرد ص  مدتطور األلفاظ والتراكیب والمعانى ، لألستاذ / السید مح ٧ینظر : مجلة مجمع اللغة العربیة ج  )٢(

٣٢  .  
  . ١٣٨م ص  ٢٠٠٣د. محمد محمد داود . دار غریب القاهرة  –حرب الكلمات فى الغزو األمریكى للعراق   )٣(
  .. ٣٥قضایا لغویة ص  )٤(



  

  

١٣٩  

  

  

  الفصل الثانى 
   المصاحبة والترجمـــــــة

  وفيه :                            

   . تعريف الترجمة وأنواعهـــــــــا -١

  . عناية المترجم بالمصاحبات اللغوية -٢

  

  

  

  

  

  

  

  المصاحبة والترجمة 

  ها . فى البدایة أحاول أن ألقى بعض الضوء على مفهوم الترجمة وبعض اْألمور المتعلقة ب

  تعريف الترجمة فى اللغة : 
" الترجمان والترجمان : المفسر للسان ، .. والترجمان بالضم والفتح : هو  لسان العربففى 

  .)١(الذى یترجم الكالم أى ینقله من لغة إلى لغة أخرى .. " 

 : " وترجم فالن كالمه إذا بینه وأوضحه وترجم كالم غیره إذا عبر عنه المصباح المنیروفى 
                                     

  . ٦٠١ص  ١اللسان البن منظور ج  )١(



  

  

١٤٠  

  .)١(بلغة غیر لغة المتكلم .. " 

  .)٢(: " نقل األلفاظ والمعاني واألسالیب من لغة إلي لغة أخري "  االصطالح وفى

.وهى" نشاط مواكب لوجود اإلنسان فهي ، في المقام األول ، عملیة أداتها اللغة ، شفویة 
  .)٣(قي ) تلمكانت أم مكتوبة ، وهي تنقل"رسالة " ما بین طرفین هما  (الراسل ) و (ال

  وقد بین العلماء أن الترجمة نوعان : 

  ـ الترجمة الشفوية :١
ویعتمد علیها تلك الشعوب التي لم تعرف للكتابة سبیال ، إذ تستخدم هذا النوع من الترجمة  

  .)٤(فى معامالتها مع غیرها من األمم" 

  .)٥(كما تستخدم فى االجتماعات والندوات والمنظمات الدولیة المتخصصة "

الترجمة " وقد تطور نظام الترجمة الشفویة فى هذه االجتماعات وتطور منها ما یسمى ( 
) ، حیث یضع كل من الحاضرین سماعة على أذنیه ، یسمع بها الحدیث بأى لغة شاء الفوریة 

ا من اللغات الرسمیة وهى اآلن : الفرنسیة ، واإلنجلیزیة ، والعربیة ، واألسبانیة ، والروسیة .. فأی
كانت لغة الخطیب ، فإن هناك أشخاصًا یترجمون على الفور إلى كل لغة من اللغات المذكورة 

")٦(.  

  الترجمة التحريرية :   - ٢
ویقصد بها " نقل مفهوم الكالم من لغة إلى أخرى نقًال تحریریًا فى أى مجال من 

                                     
  . ٤٩المصباح المنیر ص  )١(
  . ٥٠٥تها د/ عبد الغفار هالل ص ایة خصائصها وسمالعرب )٢(
م بحث ( ترجمة النص ١٩٨٩مارس  –فبرایر  –ینایر  –العدد الرابع  – ١٩المجلد  –مجلة عالم الفكر  )٣(

  .  ١٥األدبى ) د . سامیة أسعد ص 
  .’ ٧٨م ص ١٩٩٧ -ه  ١٤١٧الطبعة الثانیة  ىبحوث ومقاالت فى فقه العربیة د. محمد السید على بالس )٤(
  .  ٥٠٦العربیة خصائصها وسماتها ص  )٥(
  . ٧٩بحوث ومقاالت فى فقه العربیة ص  )٦(



  

  

١٤١  

  .)١(المجاالت"

  .)٢("أ.د/ عبد الغفار هالل  ومن هذه المجاالت ماذكره 

ما یتم فى الدواوین ، والمصالح ، والصحافة واإلعالم ، وتلقى الرسائل فى المجاالت   –أ 
  االجتماعیة والسیاسیة وغیرها .

ما یتم بنقل اآلثار العقلیة فى النشاط  العلمى والتألیف فیه من كتب ومقاالت ورسائل  - ب
  وغیرها .

لك التى تتعلق بالقصص الترجمة الشعبیة : تعنى بالموضوعات الترفیهیة كت  -ج 
  والمسلسالت ، وینشر بعضها فى الصحف والمجالت ، وهى نوع من الترجمة األدبیة . 

الترجمات فى المجاالت األخرى : كنقل القوانین واللوائح ونصوص المعاهدات والعقود  -د
  الدولیة وغیر ذلك . 

تها وتحاشى الغموض وسوء وفى هذا النوع البد للمترجم أن یحسن  " اختیار ْاأللفاظ ومالءم
  .)٣(التعبیر "

  

  عناية المترجم بالمصاحبات اللغوية : 
ینبغى على المترجم أن یراعى عند الترجمة المصاحبات اللغویة بین األلفاظ حتى یصل إلى 
الترجمة الصحیحة فإن التفریط فى هذا یؤدى إلى فساد المعنى المراد ترجمته . ولهذا : "تتسم 

  .)٤(التى تحوى متالزمات خاطئة أو تعبیرات تم تألیفها بأنها غیرطبیعیة" النصوص المترجمة

مع الوضع فى االعتبار أن ترجمة المصاحبات اللغویة من الصعوبة بمكان لذا نجد أن 
"ترجمة المتالزمات اللفظیة تستغرق من المترجم وقتًا طویًال وتستنفذ جهدًا كبیرًا حتى یصل إلى 

                                     
  . المصدر السابق نفسه  )١(
  .  ٥٠٧العربیة خصائصها وسماتها ص  )٢(
  . ٥٠٨ صالمصدر السابق  )٣(
  . بتصرف یسیر ٢٤٥العدد الثالث ص  –مجلة الفكر المجلد الثامن والعشرون  )٤(



  

  

١٤٢  

  .)١(غة األخرى " "المقابل الصحیح فى الل

  وألجل هذا نجد أن العلماء قد اشترطوا فى المترجم عدة شروط منها : 

لیها "  " -١   .)٢(أن یكون على " معرفة تامة باللغة المنقول منها وإ

" أن یحظى بثقافة واسعة فى دراسة التاریخ والعادات والتقالید وحضارة الشعب الذى  -٢
لیه " " یما أن مثل هذه األمور تساهم فى تكوین المصاحبات اللغویة الس )٣(یترجم من لغته وإ

  فإذا جهلها المترجم قد یخطئ فى ترجمة المصاحبات . 

ترادفات اللغة والكلمات المقابلة لها فى اللغتین لسرعة الترجمة مأن یكون على علم ب -٣
  .)٤(ودقتها : "

أللفاظ المتالزمة وتطبیقات وینبغى على المترجم أن یفهم أن اللغات تختلف فى استخدام ا
.د/ استعماالتها على الرغم أن بعض األلفاظ قد تعد من قبیل المترادف فـى اللغتین ، وقـد ذكر أ

  .)٥(أمثلة كثیرة توضح ذلك منها : "أحمد مختار عمر 

  اإلنجلیزیة تأتى فى سیاقات متنوعة مثل .  poorكلمة  -١

poor man ( مادیًا) فقیر .  –= محتاج  

Poor boy . عند استحقاق الشفقة =  

Poor box . ( تجمع فیه التبرعات لتوزیعها على الفقراء ) صندوق الصدقات =  

Poor opinion  . فكرة تافهة أو متواضعة =  

Poor health  . صحة منحرفة مریضة =  

Poor english  . لغة إنجلیزیة ردیئة =  

                                     
  . ر السابق نفس الصفحة بتصرف یسیر المصد )١(
  ٢٥٥م ص  ١٩٨الطبعة الرابعة  –ان دار المعارف ر عالم اللغةعبد القاهر الجرجانى د. البدراوى زه  )٢(
  . ٥١٢العربیة خصائصها وسماتها ص   )٣(
  . المصدر السابق الصفحة السابقة  )٤(
  . ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٤علم الداللة ص  )٥(



  

  

١٤٣  

تطابقة فال یقال : یا له من ولد فقیر ، فى وال یمكن لمقابلتها العربیة أن تأتى فى سیاقات م
موقف الشفقة ، ولكن یقال : یا له من ولد مسكین ، وال یقال : الصحة  فقیرة ، ولكن یقال : علیلة 
أو لیست على ما یرام ، وال یقال : منزل فقیر ، ولكن یقال : منزل متواضع وكذلك فكرة متواضعة 

 .  

سیاقات مختلفة عن تلك التى ترد فیها مقابلتها العربیة  اإلنجلیزیة تأتى فى stoneكلمة  -٢  
 .  

  فالكلمة اإلنجلیزیة تأتى فى سیاقات مثل : 

Date stone  ،precious stone  

Kidney stone  ،plum stone  

 –ولكن مقابلها العربى " حجر " ال یأتى إال فى التركیب األول . فنحن نقول : حجر كریم 
  حصوة الكلى .  –لحة نواة الب –بذرة البرقوق 

  اإلنجلیزیة تأتى فى مصاحبة كلمات مثل :  cutكلمة  -٣

speech – finger – flower – hair – cheese ها العربى " یقطع " ال یأتى بلولكن مقا
قطع الجبن  –قص شعره  –قطف األزهار  –فى كل هذه التوزیعات ، فنحن نقول : جرح إصبعه 

  قطع حدیثه .  –

ذا لم یراع المترجم هذه المصاحبات عند ترجمته یترتب على ذلك فساد المعنى باإلضافة  وإ
  إلى أنه قد یكون محل دهشة ویؤدى إلى مواقف غریبة . 

" فكلمة (یشرب) مثًال تتوافق فى بعض العامیات العربیة مع كلمات مثل ( یشرب مقلب) و 
. ولو ترجمت العبارات بنصها ( یشرب سیجارة ) و( یشرب من البحر ) و( یشرب من كیعانه ) ..

إلى لغة أجنبیة أو ربما نقلت إلى اللغة الفصحى أو إلى لهجة عربیة أخرى لكانت محل دهشة ، 
  ومثارًا للضحك . 

ولو نقلناها إلى العربیة   monkey nutواللغات اإلنجلیزیة مثًال تطلق على الفول السودانى  
  فقلنا بندق القرد لما فهمها أحد .

للداللة على الفتحة المربعة التى یوضع فیها البرید  pigeon holeاإلنجلیز كلمة ویستعمل 
مثًال . ولو نقلت إلى العربیة فقیل مثًال : "بیت الحمامة " لإلشارة إلى نفس الفتحة المعینة لما قبلت 



  

  

١٤٤  

")١(.  

ونظرًا لصعوبة األمر على المترجم فى بعض األوقات ومنعًا لحیرته فى الوصول 
ات الصحیحة فى اللغة البد من االهتمام " بوضع قوائم بالكلمات المتصاحبة الشائعة للمصاحب

.حتى نتجنب الخطأ فى اللغة وال یتسلل إلى لغتنا تعبیرات ركیكة قد )٢(تكون فى خدمة المترجمین "
  تنتج بسبب الخطأ فى ترجمة المصاحبات.

أدق وأقرب إلى النص األصلى  وبهذا یستفید العاملون " فى حقل الترجمة فتكون ترجماتهم
  .)٣(وكذلك من یعملون فى تدریس اللغة لألجانب أو فى غیر ذلك من المجاالت التطبیقیة "

***  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  . ٧٦علم الداللة ص  )١(
  . ٤٦المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٢(
  .  ٦٠المصدر السابق ص  )٣(



  

  

١٤٥  

  الفصل الثالث 
  المصاحبة والعمل  المعجمى 

  اط التالية : قوذلك فى الن

  .مشكلـــة  المعنــــــــــــى المعجمــــــــــــــــــى  -١

  .ل تفسير المعنى فى المعاجم العربيـــــــــــــة وسائ -٢

  ضرورة االعتناء بالمصاحبة فى تفسير المعنى المعجمى -٣

  

  

  

  

  

  

  

  المصاحبة والعمل  المعجمى 

  : مشكلة المعنى المعجمى -١

من المعلوم أن الوصول للمعنى هو أسمى وأرقى غایة تهدف إلیها الدراسات اللغویة وتحقیق 
معجم فحسب ال یكفى وذلك ألن " المعنى المعجمى لیس كل شىء فى إدراك هذا عن طریق ال

  .)١(معنى الكالم "

والسبب فى ذلك أن المعجم یركز " على المفردات ودوالها وبالتالى یؤدى ذلك إلى فصل 
معنى الكلمة عن معنى وجود الكلمة فى الجملة ، أو معنى السیاق وهو أمر یفقد الكلمة جانبًا مهمًا 

                                     
  .  ٢١٥علم اللغة مقدمة للقارئ العربى د. محمود السعران ص  )١(



  

  

١٤٦  

  .)١(عناها . وقد یتعذر علینا فهم معناها فهمًا صحیحًا إذا مااكتفینا بحدود معناها المعجمى"من م

  .)٢(ال سیما " أن المعنى المعجمى متعدد ومحتمل "

فالكلمة تأخذ " فى حال التضام مع المضاف إلیه ، أو فى حال دخولها فى سیاق جملة 
ها فى حال بقائها مفردة أو منعزلة عن مكونة من مسند ومسند إلیه وفضلة معنى ال نجده ل

  .)٣(السیاق"

ذا كنا نحاول فى هذه السطور فى هذا المبحث أن نركز على دور المصاحبة فى تفسیر  وإ
  المعنى المعجمى نتعرف بدایة على أهم الطرق و الوسائل المستخدمة فى معاجمنا العربیة . 

  : وسائل تفسير المعنى فى المعاجم العربية  -٢

  لتفسير بالمغايرة :ا -١

  .)٤(وهو أن " یشرح معنى الكلمة بأن تذكر أخرى تغایرها فى المعنى فیتضح المعنى بالضد"

" وتستعمل معاجمنا فى شرح ألفاظ المعانى غالبًا كلمات مثل : ضد ، وخالف ونقیض ، 
  .)٥(الذى ال "

  ولو نظرنا فى معجم لسان العرب لوجدنا ذلك بوضوح . 

  ة " ضد" فمن استعمال كلم

  .)٦(" العدل " ما قام فى النفوس أنه مستقیم وهو ضد الجور "

  .)٧(" والبالدة : ضد النفاذ والذكاء "

                                     
  .  ٢٣٥المعجم العربى بحوث فى المادة والمنهج والتطبیق ص  )١(
  .  ٣٣١اللغة العربیة معناها ومبناها ص  )٢(
  .  ٢٤٠كى قاسم ص المعجم العربى د. ریاض ز  )٣(
، وینظر : المعاجم اللغویة فى ضوء الدرس اللغوى  ١٠٣د أبو الفرج ص أحمالمعاجم اللغویة د. محمد  )٤(

  . ١٥٣م ص ١٩٩٧ - ه ١٤١٧الحدیث د. طلبة عبد الستار أبو هدیة 
  .   ٢٤٧المعجم العربى د. ریاض زكى قاسم ص  )٥(
  . ١٢٣ص  ٦اللسان ج  )٦(
  . ٤٩٢ص  ١ المصدر السابق ج )٧(



  

  

١٤٧  

  ومن استعمال كلمة ( خالف) . 

  .)١(" والظلمة والظلمة بضم الالم : ذهاب النور ، وهى خالف النور "

  .)٢(" والخیل العراب ، خالف البخاتى والبراذین "

  نقیض ) . ومن استعمال ( 

  .)٣(: نقیض التجلد " التبّلد" و 

  .)٤(و" السهد والسهاد : نقیض الرقاد "

  .ومن استعمال ( الذى ال ) 

  .)٥(" العدل هو الذى ال یمیل به الهوى فیجور فى الحكم "

  

  التفسير بالكلمة الواحدة : -٢

  .)٦(" وذلك أن توضع فى تعریف الكلمة كلمة أخرى  "

  .)٧(عاجمنا شرح الكلمة بالكلمة "ونجد أنه " یكثر فى م

  .)٨(ومن األمثلة التى توضح ذلك ما ورد فى لسان العرب " والبلد : األثر "

  .)٩("والتبلد : التصفیق "

                                     
  .  ٢٦ص  ٦المصدر السابق ج  )١(
  .  ١٥٦المصدر السابق نفسه ص  )٢(
  .  ٤٩٢ص  ١المصدر السابق ج  )٣(
  .  ٧٢٦ص  ٤المصدر السابق ج  )٤(
  .  ١٢٣ص  ٦المصدر السابق ج  )٥(
  .  ١٠٨المعاجم اللغویة ص  )٦(
  .  ٢٤٨المعجم العربى ص  )٧(
  .  ٤٩٢ص  ١اللسان ج  )٨(
  .  ٤٩٣ص  ١السابق ج  المصدر )٩(



  

  

١٤٨  

  التفسير بأكثر من كلمة واحدة : -٣

" وتعمد معاجمنا القدیمة إلى تفسیر الكلمة بعبارة أو أكثر وغالبًا ما تكون العبارة المفسرة 
  .)١(أحد المفاتیح اآلتیة : إذا ، الذى ، هو ، ما ، أى  "ب ةمصّدر 

  ومن األمثلة على ذلك ما ورد فى لسان العرب : 

  .)٢(" والمبلود : الذى ذهب حیاؤه أو عقله  "

  .)٣(" والبلید من اإلبل الذى ال ینشطه تحریك  "

  .)٤(" وتبلد الرجل : إذا نزل ببلد لیس به أحد یلهف نفسه "

  لتفسير بالمجاز :ا -٤

ونالحظ أن هذا األسلوب " یعتمد على تبیین حقیقة الداللة من مجازها فى استعماالت المادة 
  .)٥(المعجمیة ، وهو تفسیر یكثر عمومًا فى معجم أساس البالغة للزمخشرى "

  واألمثلة على ذلك كثیرة فى هذا المعجم منها : 

فرفوته إذا أزلت فزعه ، وسكنته كما  " رفوت الثوب ورفأته ومن المجاز : فزع فالن
  .)٦("یزال الخرق بالرفو ... 

  تفسير الكلمة بلغة أخرى : – ٥
ونجد أن المعاجم العربیة اللغویة قد تشرح الكلمة بكلمة أخرى غیر عربیة مع التعریف 

  بأصلها . 

  ومن أمثلة ذلك : "... یقولون السبجة : قمیص له جیب . 

                                     
  .  ٢٤٨المعجم العربى ص  )١(
  .  ٤٩٢ص  ١اللسان ج   )٢(
  .  ٤٩٣ص  ١المصدر السابق ج  )٣(
   المصدر السابق نفس الصفحة .  )٤(
  .  ٢٥٠،  ٢٤٩ص  المعجم العربى )٥(
  .  ٢٤٣أساس البالغة ص  )٦(



  

  

١٤٩  

  .)١(شبى " قالوا : وهو بالفارسیة "

  التفسير بالسياق اللغوى : -٦
" وهو تفسیر للكلمة یعتمد على سوق الشواهد المختارة لها ، بما یزیدها وضوحًا ، ویساعد 

  .)٢(على توضیح المعنى المراد  "

  ومن المعلوم أن المعاجم العربیة تستقى شواهدها من مصادر أربعة : 

  .)٣(، النثر األدبى  "" القرآن الكریم ، السنة النبویة ، الشعر 

  ومن األمثلة على االستشهاد بالقرآن ما أورده صاحب اللسان . 

" وأبلس : سكت  ، وأبلس من رحمة اهللا أى یئس وندم ، ومنه سمى إبلیس وكان اسمه 

§ß {عزازیل . وفى التنزیل العزیز :  Î= ö7 ãƒ tβθ ãΒ Ì� ôf ãΚ ø9   .)٤(] "١٢[الروم:  } #$

زید : بلدت بالمكان أبلد  وأب ،د بالحدیث " ... وأبلده إیاه : ألزمهومن األمثلة على االستشها
  بلودًا وأبدت به آبد أبودًا : أقمت به .

  .)٥(وفى الحدیث : فهى لهم تالدة بالدة ، یعنى الخالفة ألوالده ... " 

  ومن األمثلة على االستشهاد بالشعر فى تفسیر معنى الكلمة . 

  قال :  " والبلندح : السمین القصیر ؛

ــدح ــده یكرمح   دحونة مكـــر دس بلنـ  )٦(إذا یــــراد شـ

  ومن االستشهاد بالنثر األدبى فى تفسیر معنى الكلمة . 

                                     
  .  ٤٨٠مقاییس اللغة ص  )١(
  .  ٢٥٠المعجم العربى ص  )٢(
  .  ٢٥١صدر السابق ص الم )٣(
  . ٤٩٤ص  ١اللسان ج  )٤(
  .  ٤٩١ص  ١للسان ج ا٥)(
  .  ٤٩٣ص  ١المصدر السابق ج  )٦(



  

  

١٥٠  

" ... المبلد الحوض القدیم .. ، وأراد ملبد فقلب ، وهو الالصق باألرض ، ومنه قول على 
  .)١(.... " رض حتى تفهماألألبدا با :یسأالنه ارضى اهللا عنه لرجلین  جاء

  التفسير بالسياق السببى : -٧

  .)٢(وهو عبارة عن سیاق تعلیلى :" الستعمال الصیغة اللغویة على ما هى علیه "

  .)٣(ونجد لهذا التفسیر رموزًا تستعملها المعاجم منها " ألن ، إنما ، لم ، والم التعلیل "

   -ومن األمثلة على ذلك : 

  .)٤(سوق ، إنما سمیت بذلك ألن الماشى ینساق علیها"" والساق لإلنسان وغیره ، والجمع 

  .)٥(" وقیل إن إبلیس سمى بهذا االسم ألنه لما أویس من رحمة اهللا أبلس یأسًا ... "

یضاحه"  نما سمى اإلعراب إعرابًا ، لتبیینه وإ   . )٦(" وإ

  

  التفسير بالسياق االجتماعى : - ٨

یرة فهو یمنح الكلمة معنى حیًا ینبض بالواقع " ولهذا األسلوب من التفسیر والشرح أهمیة كب
االجتماعى الذى تدوولت به الكلمة فى أدق مالمحها ، ویحمل إلینا سیاق الحال الذى عاشته 

  ویظهر هذا التفسیر فى معجم لسان العرب . )٧(داللتها نطقًا بین الناس "

لخصوص كثیر من " وفى لسان العرب على وجه ا محمد أحمد أبو الفرجوعن هذا یقول د. 
  .)٨(الحدیث عن المعنى االجتماعى للكلمة وذلك بأن یورد تفصیًال فى المحیط الذى تقال فیه "

                                     
  .  ٤٩٢ص  ١اللسان ج  )١(
  . ١٢٢المعاجم اللغویة ص  )٢(
  .  ٢٥٣المعجم العربى ص  )٣(
  .  ٤٧٦المقاییس ص  )٤(
  . ٤٩٥ص  ١اللسان ج  )٥(
  . ١٥٥ص  ٦المصدر السابق ج  )٦(
  .  ٢٥٤لمعجم العربى ص ا )٧(
  . ١٢١المعاجم اللغویة ص  )٨(



  

  

١٥١  

ومن ذلك فى مادة "عرب " " ورجل أعرابى باأللف إذا كان بدویًا صاحب نجعة وانتواء 
إذا قیل   رابى وارتیاد للكأل ، وتتبع لمساقط الغیث ، وسواء كان من العرب أو من موالیهم ... واألع

له : یا عربى فرح بذلك وهش له . والعربى إذا قیل له : یا أعرابى !غضب له.  فمن نزل البادیة ، 
أو جاور البادین وظعن بظعنهم ، وانتوى بانتوائهم : فهم أعراب ؛ ومن نزل بالد الریف واستوطن 

ن ل   .)١(م یكونوا فصحاء ... "المدن والقرى العربیة وغیرها ممن ینتمى إلى العرب ، فهم عرب وإ

وفى الواقع إن كًال من التفسیر السببى واالجتماعى له فائدة " والمتتبع لهما فى لسان العرب 
بالذات جدیر أن یحصل على معلومات طیبة عن الحیاة الیومیة العربیة ، أو بعبارة أخرى جدیر 

  .)٢(أن یرسم صورة واضحة للحیاة االجتماعیة عند العرب "

  فسير بالصورة :الت -٩
إن استخدام الصورة فى شرح المعنى المعجمى من األشیاء الحدیثة التى استعانت بها 

  .)٣("معاجمنا لمساعدة القارئ على تصور معنى الكلمة بدقة  "

فمن مذهبه " االعتماد على الرسوم كوسیلة تفسیریة تساعد  معجم المنجدومن هذه المعاجم 
ثل للعین بعض األوصاف وتقوم مقام الشروح الطویلة وقد بلغت على فهم المطلوب بدقة حیث تم

  .)٤(ألف رسم وصورة "

  .)٥(فقد " استعان بالرسوم والصور التوضیحیة لتبیان المراد " المعجم الوسیطوكذلك 

 ostensiveونجد أن تفسیر المعنى بالصورة " یدخل تحت ما یسمى بالتعریف اإلشارى  

definition")٦(.  

مال الصورة المعجمیة ذا قیمة إذا كانت الصورة " تسد نقصًا فى المعنى ، وتزید ویصبح استع
                                     

  . ١٥٤ص  ١اللسان ج  )١(
  .  ١٢٣المعاجم اللغویة ص  )٢(
  . ٢٥٥المعجم العربى ص  )٣(
الطبعة األولى  –المعاجم العربیة بین االبتكار والتقلید د. عبد المنعم عبد اهللا محمد و أحمد طه سلمان  )٤(

  .  ٢١٨م ص  ١٩٨٦ -ه  ١٤٠٦
  .   ٢٣٠المصدر السابق ص  )٥(
  . ١٤٨صناعة المعجم الحدیث ص  )٦(



  

  

١٥٢  

  . )١(فى وضوح الداللة "

ن استعمال الصورة أو الرسم " قد یكون أدق فى تحدید مفهوم األلفاظ المتشابهة أفنجد 
الطیور كالتفریق بین أشكال اآلالت الموسیقیة ، وأوعیة األكل والشرب ، وأنواع الحیوانات ، و 

  .)٢(واألشجار ، وأغطیة الرأس .. وغیرها "

أن الصورة أو الرسم التوضیحى یمكن أن یقدم دعمًا  )٣(وقد ذكر د. أحمد مختار عمر "
   - للوصف اللفظى فیما یأتى : 

  أنه فى كثیر من األحیان یكون أكثر وصفیه من العبارة أو التعریف . -١

حیزًا فى حاالت كثیرة تقتضى توسعًا فى التعریف أنه إذا استعمل بحكمة یمكن أن یوفر  -٢
.  

  أنها ذات مظهر نفسى وتربوى أوضح ، خاصة بالنسبة للصغار .-٣

أنها حین یحسن استخدامها تستطیع أن تمیز بین األشكال المتعددة لنفس النوع أكثر مما  -٤
ها العبارة ولكن تستطیع العبارة ، وعلى سبیل المثال : أشكال الفرشاة ال یمكن أن تمیز بین

رسم فرشاة للشعر / فرشاة للطالء / فرشاة لألسنان / فرشاة لألظافر ، یقوم بأداء المهمة 
  خیر قیام .

  ضرورة االعتناء بالمصاحبة فى تفسير المعنى المعجمى : -٣
االهتمام بالمصاحبة فى بیان المعنى المعجمى له أهمیته فنحن فى حاجة إلى " وضع معجم 

م للكلمات المتصاحبة تكون عونًا لمن یرید أن یعرف ما یصاحب كلمة معینة من شكلى أو قوائ
  .)٤(كلمات "

وذلك ألن عرض المعنى المعجمى دون اإلشارة إلى ما یصاحب اللفظ من كلمات قد یؤدى 
إلى صعوبة فى فهم المعنى الذى یبحث عنه الفرد فى المعجم ، باإلضافة إلى أن عدم االعتناء 

                                     
  . ٢٥٦المعجم العربى ص  )١(
  . ١٤٩صناعة المعجم الحدیث ص  )٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٣(
  . ٥٩المصاحبة فى التعبیر اللغوى ص  )٤(



  

  

١٥٣  

ینتج عنه استعماالت لغویة غیر صحیحة ومصاحبات لغویة غیر سلیمة ، فاشتمال  بالمصاحبة قد
المعجم على المصاحبات التى ترد من اللفظ یرشد المتكلم إلى االستعمال اللغوى الصحیح والفصیح 

.  

بل وتزداد الحاجة إلى ترسیخ هذه الفكرة عند الترجمة من لغة إلى أخرى كاإلنجلیزیة مثًال . 
. أن من مثالب المعاجم الموجودة " غیاب المتالزمات اللفظیة فى . محمد حلمى هلیل فقد ذكر د

الشقین العربى واإلنجلیزى فتزویدنا بالمقابل اإلنجلیزى غیر كاف على اإلطالق ، ففى أغلب 
األحوال یكون الفعل اإلنجلیزى أو الصفة مثًال متعدد المعانى بتعدد استعماالته مع فاعل أو مفعول 

مالزم معین ، ویكون المتالزم غائبًا وهو الذى یحدد المعنى كما أن المقابل یرد فى مجموعة أو 
  .)١(من المترادفات مما یجعل عملیة الترجمة شاقة للغایة ، مضیعة للوقت والجهد "

واللغة العربیة كذلك " تزخر بالمتالزمات اللفظیة فى كل أجناسها الكتابیة والمحكیة فى 
مما یجعل هذه المتالزمات بمثابة عقبة للمترجم وذلك ألنها هى " الطریقة  )٢(جة "الفصحى والدار 

خاصة فى األفعال المصاحبة لحروف الجر فالفعل رغب  )٣(الطبیعیة للتعبیر عن معنى معین "
  مثًال یختلف معناه فى قولنا : رغب فى كذا .. أو رغب عن كذا . 

المعجم أن " یهتم بشكل خاص بالمتالزمات  اعةفى صن )٤(" / محمد حلمى هلیللذا اقترح د
  العربیة فهى تحدد . 

  المقابل اإلنجلیزى .  – ٢               المعنى التالزمى .         -١

  Seminar \ key ringمثال : حلقة بحث / حلقة مفاتیح .  

الزمات مع األخذ فى االعتبار أن هناك حدودًا لما یمكن لمعجم الترجمة أن یحویه من مت
لفظیة ، ونقترح هنا إبراز المالزم فى الشقین العربى واإلنجلیزى من المعجم بوضعه بین أقواس 
مربعه حتى یرى المترجم أثر التالزم على كل معنى من معانى الكلمة العربیة ومقابلها فى اللغة 

                                     
د/ محمد  ٢٢٥،  ٢٢٤م ص  ٢٠٠٠س مار  –العــدد الثالــث  –مجلة عالم الفكر ، المجلد الثامن والعشرون  )١(

  . حلمى هلیل " فى طور التنفیذ : معجم جدید للترجمة من العربیة إلى اإلنجلیزیة 
  . ٢٤٥المصدر السابق ص  )٢(
  . ٢٤٥مجلة عالم الفكر ، المجلد الثامن والعشرون  )٣(
  .  ٢٤٧:  ٢٤٥المصدر السابق ص  )٤(



  

  

١٥٤  

  اإلنجلیزیة .

  abargain (strike)         صفقة:مثال : ( یعقد ) 

  drug (abuse)خدرات :       ( تعاطى ) الم

  وهذا المعجم یساعد المترجم أو یحفزه على إیجاد المقابل المناسب " .

أحمد مختار واالهتمام بالمصاحبة فى المعاجم األوربیة قد لقى قبوًال وعنایة وقد أشار أ.د/ 
  :)١(إلى ذلك وذكر أشهر المعاجم األوربیة التى اهتمت بذلك ؛ منها  "عمر 

١ Collins coubild English language Dictionary  

وقد أعطى المعجم اهتمامًا خاصًا لسیاقات الكلمة ومصاحباتها اللفظیة وأنواع التراكیب التى 
  ترد فیها ، والتعبیرات السیاقیة . 

  المعجم الذى جمعه معهد المعجمیة الهولندیة ( وهو مؤسسة هولندیة بلجیكیة ) .  -٢

  انتجتها شركة لونجمان مثل :  عدد من المعاجم التى -٣

  The long man Dictionary of scientific usages  -أ 

  The long man Dictionary of contemporary English  -ب 

أما إذا نظرنا إلى معاجمنا العربیة القدیمة فنجد أنها لم تلق العنایة أو االهتمام الكافى 
  كاللسان . ومن أمثلة ذلك :  بالمصاحبة ، فوردت فى ثنایا بعض المعاجم

وحنو كل شىء : اعوجاجه ، وقد شرح ابن منظور هذا المثال من خالل الكلمات المصاحبة 
له فى االستعمال فقال : " حنو الضلع والقف والحقف ، وحنو الرحل والقتب والسرج ( كل عود 

  .)٢(معوج من عیدانه ) ... ومنه حنو الجبل .. وحنو العین : طرفها "

وجدنا معجمًا كالقاموس المحیط " یهمل القضیة إهماًال تامًا أو شبه تام عن طریق  بل
االكتفاء بتفسیر المعنى دون اهتمام بوضع الكلمة فى سیاقاتها اللغویة ، بل ویعتبر ذلك من مفاخره 

. إذ یقول فى المقدمة " وألفت هذا الكتاب محذوف الشواهد مطروح الزوائد )٣(وخصائص معجمه "

                                     
  . ١٣٦صناعة المعجم الحدیث ص  )١(
  .  ٦٣٩ص    ٢ن ج اللسا )٢(
  . ١٣٧صناعة المعجم الحدیث ص  )٣(



  

  

١٥٥  

")١(.  

أما المعاجم التى ورد فى ثنایاها عرض للمصاحبات نجد أنها لیست لها " خطة محددة فى 
التى یمكن أن نعتبرها  -التعامل مع هذه القضیة ، وهى تخلط األمثلة التوضیحیة والشواهد 

تخلطها بأمثلة التصاحب المنتظم والتعبیرات االصطالحیة أو السیاقیة كما أنها  –تصاحبات حرة 
  .)٢(ق ما یتیسر لها دون محاولة التنظیم أو الحصر "تسو 

وفى العصر الحدیث اهتم المعجمیون المحدثون بالفكرة وخرجت إلینا بعض المعاجم التى 
  تعتنى بذلك منها : 

عربى . قام بوضعه مجموعة من  –معجم التعابیر االصطالحیة وهو معجم إنجلیزى  -" أ
  م .١٩٨٥لبنان عام األساتذة الجامعیین ، ونشرته مكتبة 

معجم الطالب وهو معجم سیاقى للكلمات الشائعة ، أعده الدكتور محمود إسماعیل   - ب
صینى وحیمور حسن یوسف ، ویحتوى على ثالثة آالف مادة معروفة من خالل استعماالتها 

  م . ١٩٩١السیاقیة ، وقد نشرته مكتبة لبنان عام 

دبیة ، أعده سلیمان فیاض ، ونشرته الهیئة العامة معجم المأثورات اللغویة والتعابیر األ –ج 
  .)٣(م "١٩٩٢المصریة للكتاب 

وفى الحقیقة نأمل فى أن یهتم المعجمیون المحدثون فى تكوین معجم یشتمل على كل 
المصاحبات اللغویة المستعملة فى جمیع المجاالت الحدیثة السیاسیة ، واالقتصادیة واالجتماعیة ،  

  نیة ، والثقافیة ، والریاضیة .. وغیرها . والزراعیة، والدی

وذلك ألن لغتنا العصریة أصبحت تحتوى على مصاحبات بین األلفاظ لم تكن موجودة فى 
  االستعمال اللغوى من قبل . 

فهال اقتدینا بأسالفنا عندما اهتموا من خالل مصنفاتهم اللغویة التى جمعت لنا المصاحبات 
ا " لتعصم متعلمى العربیة من الخطأ فیها وقد كانت جهود هؤالء اللغویة فى عصرهم والتى وضعوه

                                     
  . ٨٩مقدمة الكتاب ص  –القاموس المحیط  )١(
  . ١٣٧صناعة المعجم الحدیث ص  )٢(
  . ١٣٨صناعة المعجم الحدیث ص  )٣(



  

  

١٥٦  

  .)١(العلماء ناجحة حفظت لنا العربیة وأوصلتها لنا سالمة "

فالحاجة إلى ذلك فى عصرنا أشد ، ال سیما أن الناس أصبحوا یستعملون التعبیرات 
  هلونها على ألسنتهم . ساإلنجلیزیة واألجنبیة ویست

طریقة یستخدمها المعجمیون تسهل علیهم عرض  )٢(" ختار عمرد. أحمد موقد اقترح 
  المصاحبات وهى :

البدء بمحاولة الوصول إلى المعنى األساسى أو الجوهرى أو المركزى الذى یتمثل فى  -١
كل استعماالت الكلمة ، ویربط عددًا  من المعانى الجزئیة ، إذ ال یمكن أن نعتبر الكلمة 

ى معنى قبل دخولها فى تصاحب معین ، بل إنها تحمل معها عدیمة المعنى أو محتملة أل
  إلى التصاحب معناها الجوهرى ، أو معناها المعین الذى یتعین من خالل تصاحباتها . 

بعد تحدید المعنى الجوهرى لكل كلمة حسب ما یمكن استخالصه ، یظهر المعجمى من  -٢
المصاحبة واالتجاهات التى یتجهها  خالل اختیاره للمصاحبات المعانى الجزئیة الناشئة عن

  المعنى الجوهرى من خالل االستخدام والمصاحبات اللفظیة . 

لنا أنه ینبغى أن نولى المصاحبة اللغویة بین األلفاظ مزیدًا من االهتمام  ومما سبق یظهر
  فى العمل العجمى  وأن نستخدمها كأحد الوسائل التى تساعد فى الوصول إلى المعنى .

                                     
  .  ٧١مقدمة تحقیق كتاب األلفاظ د / البدراوى زهران ص  )١(
  . ١٤٠صناعة المعجم الحدیث ص  )٢(



  

  

١٥٧  

  

  

  

  

  الباب الثالث

  دراسة تطبيقية للمصاحبة اللغوية فى القرآن الكريم    

  )على مستوى النمط االسمى ( 

  :ثالثة فصول  ويشتمل على         

الفصل األول :دراسة المصاحبة اللغوية فى القرآن الكريم بين الصفة والموصوف الفصل    

الفصل بين المضاف والمضاف إليه  يمالثانى:دراسة المصاحبة اللغوية فى القرآن الكر

   عليهوالمعطوف  يم بين المعطوفالثالث:دراسة المصاحبة اللغوية فى القرآن الكر
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١٥٨  

  

  
  
  
  

  الفصل األول 

  دراسة المصاحبة اللغوية فى القرآن الكريم بين الصفة والموصوف           
  
  
  
  
  
  
  

  تمهيد
حبة بین الصفة والموصوف ، فهى من الشك أن من أهم صور المصاحبة اللغویة ، المصا

أبرز الصور التى تظهر مدى التالزم بین األلفاظ . فهناك ألفاظ توصف بكلمات معینة وال توصف 

بكلمات أخرى . وقد تتوطد العالقة بین الكلمتین المتصاحبتین فیؤدى ذلك التالزم إلى نشوء تعبیر 

  اصطالحى . 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

١٥٩  

فاظ جمعت المصاحبة اللغویة فیما بینها عن وقد اخترت فى هذا الفصل مجموعة من األل

طریق الصفة والموصوف وقمت بدراستها وتحلیلها واإلشارة إلى عالقة التصاحب فیما بینها . وأثر 

  ذلك فى تحدید الداللة فى القرآن الكریم . 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : أجل مسمى
سیاقات مختلفة مما ورد اللفظان متصاحبین فى القرآن الكریم فى واحد وعشرین موضعًا فى 

یدل على مدى التالزم بینهما فى االستعمال القرآنى وقبل أن نقف على الداللة القرآنیة التى أشار 
  إلیها هذا االستعمال نتعرف على الداللة المعجمیة لكل من اللفظین أوًال . 

  .)١(: فهو " غایة الوقت فى الموت وحلول الدین ونحوه "  أما األجل

                                     
  . مادة ( أ . ج . ل)  ٨٥ص  ١اللسان ج  )١(
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١٦٠  

  .)١(" المدة المضروبة للشىء "  راغبال أو كما قال

إلى أن المعنى المحورى الذى تدور حوله مادة ( أجل) هو .د/ محمد حسن جبل وقد أشار أ
  .)٢(" تحبس الشىء مجتمعًا مع امتداد إلى مدى محدود " " 

ویشیر إلى هذا المعنى قولهم المأجل وهو " شبه حوض واسع یؤجل فیه ماء البئر أو القناة 
  .)٣(ثم یفجر فى الزرع "  أیاماً 

أما كلمة ( مسمى) فمادتها " السین والمیم والواو أصل یدل على العلو ، یقال سموت إذا 
  .)٤(علوت""

ویقال " أسما الشىء رفعه وأعاله .. والشىء كذا وبكذا جعل له اسما .. واالسم : ما یعرف 
  .)٥(به الشىء ویستدل به علیه . والمسمى : المعلوم المعین" 

وبعد أن تعرفنا على الداللة المعجمیة لكال اللفظین نذهب إلى ساحة الكتاب الكریم فنجد أن 
اللفظین قد تكررت المصاحبة بینهما فى السیاق القرآنى وكان لذلك أثره فى داللة كلمة (األجل)، 

  وقد دار معنى األجل المسمى فى القرآن الكریم حول معان متعددة : 

بدیع خلق اهللا عز وجل فى هذا الكون ذكر اهللا تعالى خلق اإلنسان ففى سیاق الحدیث عن 
 )٦(وبین أصل خلقه وأنه جعل له عمرًا محددًا ال یتجاوزه " وحدًا معینًا من الزمان للموت " 

  الیتعداه. 

                                     
لبنان  –بیروت  –الكتب العلمیة معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهانى تح إبراهیم شمس الدین دار  )١(

  .  ١٧م ص ١٩٩٧ - ه  ١٤١٨الطبعة األولى  –
الدالالت القرآنیة فى مفردات القرآن للراغب األصفهانى " عرض ومناقشة د. محمد حسن جبل مطبعة التركى  )٢(

  .  ٧٠م ص ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ –الطبعة الثانیة  –
  .  ٤٦المقاییس البن فارس ص  )٣(
  .   ٤٦٩ص  المصدر السابق )٤(
  .   ٤٥٣،  ٤٥٢الطبعة الثانیة ص  –مجمع اللغة العربیة  –المعجم الوسیط  )٥(
روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانى ألبى الفضل شهاب الدین محمود األلوسى ضبطه /   )٦(

 ٤م ج ١٩٩٤ - ه١٤١٥الطبعة األولى  –لبنان  –دار الكتب العلمیة بیروت  - على عبد البارى عطیة 
  .  ٨٣ص 
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١٦١  

uθ {قال تعالى :  èδ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= yz  Ï iΒ & ÏÛ ¢Ο èO # |Ó s% Wξ y_ r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘ ‡Κ |¡ •Β 
… çν y‰Ψ Ïã ( ¢Ο èO óΟ çFΡ r& tβρ ç� tI ôϑ s?  {  :٢[األنعام  . [  

  .)١((األجل المسمى) فى اآلیة بأنه "أجل القیامة "  الزمخشرىفسر 

  .)٢(وقد تكرر هذا المعنى فى آیات كثیرة فى القرآن الكریم "

وقد أشار الزمخشرى إلى القیمة اللغویة التى اكتسبها لفظ (أجل) من مصاحبة كلمة (مسمى)  
عند تعلیله االبتداء بالنكرة فى اآلیة الكریمة فقال " ألنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة له. وذلك 

" والمعنى " وأى أجل مسمى عنده تعظیمًا لشأن الساعة فلما جرى فیه هذا المعنى وجب التقدیم 
")٣(.  

ومن تعلیل الزمخشرى یمكن القول بأن كلمة (مسمى) تكاد تخرج كلمة (أجل) من إطار 
إلى إطار المعرفة وهذا له أثره فى داللة الكلمة ال سیما مع تكرار هذا الوصف لتلك الكلمة  النكرة

  فى القرآن الكریم . 

Èβ {وقد ورد (األجل المسمى) فى قوله تعالى :  r& uρ (#ρ ã� Ïÿ øó tF ó™ $# ö/ ä3 −/ u‘ §Ν èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) Ν ä3 ÷è Ï nG yϑ ãƒ 

$ ·è≈ tG ¨Β $ ·Ζ |¡ ym #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ÏN ÷σ ãƒ uρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 9≅ ôÒ sù … ã& s# ôÒ sù { ٣[هود: من اآلیة. [  

: " یعنى أنكم متى استغفرتموه وتبتم إلیه یمتعكم فى الدنیا بالنعم السابغة فى الطبرسى قال
  .)٤(الخفض والدعة واألمن والسعة إلى الوقت الذى قدر لكم الموت فیه "

                                     
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل فى وجوه التأویل للعالمة الزمخشرى ضبطه وراجعه یوسف  )١(

  .  ٧٩ص  ٢القاهرة ج  –الفجالة  –مكتبة  مصر  –الحمادى 
فاطر ،  : ٤٥، ١٣: لقمان  ٢٩: الروم ،  ٨: العنكبوت ،  ٥٣: طه :  ١٢٩: الرعد ، ٢من هذه اآلیات (  )٢(

  . : األحقاف )  ٣: الشورى ،  ١٤: الزمر /  ٥
الطبعة األولى  –بیروت  –وینظر هذا المعنى فى: الجامع ألحكام القرآن للقرطبى . دار الكتب العلمیة    

 ١٤،  ٥٣/  ١٤،  ٧/  ١٤،  ٢٣٦/  ١٣،  ١٧٢/  ١١،  ٢٥١ص  ٦م فى [ ج ١٩٨٨ – ه١٤٠٨
/١١٩/ ١٦،  ١٦/١٠،  ١٥/٥٣،  ٢٣١.[  

  .  ٧٩ص  ٢الكشاف ج  )٣(
 –لبنان  –دار الكتب العلمیة بیروت  –تحقیق إبراهیم شمس الدین  .مجمع البیان فى تفسیر القرآن للطبرسى  )٤(

  .  ١٨٠ص  ٥م ج ١٩٩٧ - ه  ١٤١٨الطبعة األولى 
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١٦٢  

  .)١(یة هو " الموت" أن یكون معنى (األجل المسمى) فى اآل القرطبىوقد رجح 

�Ì ... {وقد ورد فى المعنى أیضًا فى قوله تعالى  ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( öΝ ä.θ ãã ô‰ tƒ 

t� Ïÿ øó u‹ Ï9 Ν à6 s9  Ï iΒ öΝ ä3 Î/θ çΡ èŒ öΝ à2 t� ½ jz xσ ãƒ uρ #† n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β {  ]یعنى ١٠براهیم: إ "  [

  .)٣(نى فى آیات أخرى" . وتكرر هذا المع)٢(الموت فال یعذبكم فى الدنیا" 

“ uρ {وقد ورد (األجل المسمى ) فى قوله تعالى :  Ï% ©! $# Ν à69 ©ù uθ tG tƒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ 

Ο çF ôm t� y_ Í‘$ pκ ¨]9 $$ Î/ §Ν èO öΝ à6 èW yè ö7 tƒ ÏµŠ Ïù # |Ó ø) ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ( ¢Ο èO Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ ä3 ãè Å_ ó� tΒ §Ν èO 

Ν ä3 ã⁄ Î m; oΨ ãƒ $ yϑ Î/ ÷Λ äΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s?  َ◌{ :أن " المعنى واهللا أعلم : أنه  أبو حیان] .  ذكر ٦٠[ األنعام

تعالى یحییهم فى هاتین الحالتین من النوم والیقظة لیستوفوا ما قدر لهم من اآلجال واألعمال 
  .)٥(. والتى هى فى " علم اهللا تعالى أو فى اللوح المحفوظ ")٤(المكتوبة "

  .)٦(سان أجًال ضرب له "وقال القرطبى أى : " لیستوفى كل إن

≅ã {ومثله قوله تعالى :  Å™ ö� ãƒ uρ #“ t� ÷z W{ $# #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡ •Β {  :٧(] " إلى بقیة أجلها   ٤٢[الزمر(".  

ومن هذا یمكن القول بأن األجل المسمى هنا هو ( المدة المضروبة لبقاء اإلنسان فى الحیاة 
  الدنیا) .

 {       آیة الدین وردت هــذه المصاحبة قال تعالى: وفى سیاق الحدیث عن الدین وأحكامه فى
$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çF ò2 $$ sù {  :٢٨٢[البقرة . [  

                                     
  . . ٤ص  ٩الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٢٢٧المصدر السابق ص  )٢(
  . : نوح] ٤: غافر ،  ٦٧ : النحل ، ٦١من هذه اآلیات [  )٣(
 –لبنان  –البحر المحیط ألبى حیان األندلسى تح . عادل عبد الموجود ومجموعة دار الكتب العلمیة بیروت  )٤(

  .  ١٥١ص  ٤م ج ٢٠٠١ - ه  ١٤٢٢الطبعة األولى 
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٥(
  . ٦ص  ٧الجامع للقرطبى ج  )٦(
  . ٥٥ص  ٤المكتبة التوفیقیة ج  –دار البیان العربى  –كثیر تفسیر القرآن العظیم البن  )٧(
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١٦٣  

فهذا إرشاد من اهللا لعباده المؤمنین إذا تعاملوا بمعامالت مؤجلة أن یكتبوها لیكون ذلك أحفظ 
  .)١(قدارها ومیقاتها وأضبط للشاهد فیها " لم

  .)٢(ومعنى (أجل مسمى) أى " الوقت المعلوم ، نحو التوقیت بالسنة واألشهر واألیام" 

وال یفهم من الوصف ( بمسمى) أنه " احتراز من أن الدین ال یكون إلى أجل مسمى ، بل ال 
  .)٣(یقع الدین إال إلى أجل مسمى"

صاحبة هذا الوصف لكلمة ( أجل) بحكم فقهى وهو حكم السلم وقد استفاد الفقهاء من م
لدرجة أن ابن عباس رضى اهللا عنهما " قال نزلت فى السلم خاصة .. ثم هى تتناول جمیع الدیون 

  .)٤(باإلجماع " 

  . )٥(واستدلوا بها على " أن السلم إلى األجل المجهول غیر جائز " 

م قدم المدینة وهم یستلفون فى الثمار السنتین فقد ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسل
من أسلف فى تمر فلیسلف فى كیل معلوم والثالث ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم " 

  . )٦(ووزن معلوم إلى أجل معلوم " 

  حكام الشرعیة .وبهذا یظهر لنا دور المصاحبة اللغویة فى استنباط األ

  األرض الجرز :
بطون كتب اللغة فى بیان معنى األرض الجرز فكلمة الجرز  ىرد فنتعرف أوال على ما و 

على أصل واحد وهو القطع " دة الجیم والراء والزاء التى تدلإلى أنها ترجع إلى ما ابن فارسذهب 
  .)٧(. یقال : جرزت الشئ قطعته وسیف جراز أى قطاع " 

                                     
  . ٣٣٤ص  ١المصدر السابق  )١(
  .  ٣٥٩ص  ٢البحر المحیط ج  )٢(
  . المصدر السابق نفسه  )٣(
  . المصدر السابق نفسه  )٤(
  .  ٢٤٤ص  ٣الجامع للقرطبى ج  )٥(
حدیث  ١٠٩٧٥حدیث رقم  ١٠٩٨لأللبانى المكتب اإلسالمى ص  –صحیح وضعیف الجامع الصغیر  )٦(

  . صحیح 
  .  ١٩٢المقاییس ص  )٧(
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١٦٤  

  . )١(یل : السریع األكل .. " والجروز : األكول وق… " جرز یجرز جرزا : أكل أكال  اللسانوفى 

أما عن معنى األرض الجرز فقد قال ابن فارس : " وأرض جرز ال نبت بها كأنه قطع عنها 
 ")٢( .  

" وأرض مجروزة وجرز وجرز : ال تنبت كأنها تأكل النبت أكال . وقیل : هى  اللسان وفى
مع أجراز . وربما قالوا : والج… التى قد أكل نباتها ، وقیل هى األرض التى لم یصبها المطر 

  .)٣(… " أرض أجراز . وجرزت جرزا وأجرزت : صارت جرزا 

" وأرض جرز بضمتین قد انقطع الماء عنها فهى یابسة ال نبات فیها"  المصباح المنیر وفى
)٤(.  

öΝ {: وفى السیاق القرآنى قد ورد لفظ الجرز مصاحبا لكلمة األرض فى قوله تعالى  s9 uρ r& (# ÷ρ t� tƒ 

$ ¯Ρ r& ä−θ Ý¡ nΣ u !$ yϑ ø9 $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# Î— ã� àf ø9 $# ßl Ì� ÷‚ ãΨ sù  Ïµ Î/ % Yæ ö‘ y— ã≅ à2 ù' s? çµ ÷Ζ ÏΒ öΝ ßγ ßϑ≈ yè ÷Ρ r& 

( öΝ åκ ß¦ àÿΡ r& uρ Ÿξ sù r& tβρ ç� ÅÇ ö7 ãƒ  {  ]السجدة ]. ٢٧ :  

على اآلیة بقوله : " یقول تعالى ذكره أولم یروا هؤالء المكذبون  ابن جریر الطبرىوقد علق 
وت والنشر بعد الفناء أنا بقدرتنا نسوق الماء إلى األرض الیابسة الغلیظة التى ال بالبعث بعد الم

  .)٥(نبات فیها " 

 –ونلحظ أن ابن جریر عرف األرض الجرز بأنها األرض الیابسة الغلیظة التى ال نبات فیها 
نا بسوقنا وقد  ذهب القرطبى إلى هذا المعنى حیث قال فى تفسیر اآلیة " أو لم یعلموا كمال قدرت

  .)٦(الماء إلى األرض الیابسة التى ال نبات فیها لنحییها "

ما  الزمخشرى وقد فسر األرض الجرز بأنها " األرض التى جرز نباتها أى قطع لعدم الماء وإ

                                     
  .  -جرز  –مادة  ٩٤ص  ٢اللسان ج )١(
  .  ١٩٢المقاییس ص  )٢(
  .  -جرز  –اللسان مادة  )٣(
  .  ٦٢المصباح المنیر ص  )٤(
    ١١٤ص  ١ج ه  ١٤٠٥دار الفكر بیروت  –جامع البیان عن تأویل آى القرآن لمحمد بن جریر الطبرى أبو جعفر  )٥(
 ١٤ج  ه١٣٧٢الطبعة الثانیة  –القاهرة  –دار الشعب  –الجامع للقرطبى تح . أحمد عبد العلیم البردونى  )٦(

  . ١١٠ص 
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١٦٥  

ßl  {ألنه رعى وأزیل . وال یقال للتى ال تنبت كالسباخ " جرز" ویدل علیه قوله :  Ì� ÷‚ ãΨ sù  Ïµ Î/ 
% Yæ ö‘ y— {  )١(.  

فى بیان معنى األرض  )٣(إلى ما ذهب إلیه الزمخشرى واأللوسى"  )٢("  البیضاوىقد ذهب و 
وفى الحقیقة هو تفسیر جدیر بالقبول ال سیما أنه یرجع إلى األصل الذى ذكره ابن فارس  الجرز

  لمادة (الجرز) وهو القطع .

من اآلیة فتحدید  ولمصاحبة كلمة (الجرز) لكلمة (األرض) األثر فى إیصال المعنى المراد
األرض ووصفها بأنها جرز یتماشى مع سیاق اآلیة الكریمة ، فهذه اآلیة فى إثبات كمال قدرة اهللا 
تعالى فى إحیائه الموتى وبعثهم بعد مماتهم فكما أنه سبحانه وتعالى یحیى األرض ولیست أى 

بعد مماتهم . وبهذا انقطع نباتها ، فهو قادر على إحیاء الموتى وبعثهم  رزأرض بل هى أرض ج
  یظهر لنا أن المصاحبة قد ساهمت فى إظهار هذا المعنى وتأكیده .

ومن الجدیر باإلشارة فى هذا المقام أن كلمة الجرز ترتبط فى االستعمال القرآنى بكلمة 
$ {األرض ولوازمها . قال تعالى :  ¯Ρ Î) $ oΨ ù= yè y_ $ tΒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ oΨƒ Î— $ oλ °; óΟ èδ uθ è= ö7 oΨ Ï9 öΝ åκ š‰ r& 

ß |¡ ôm r& Wξ yϑ tã $ ¯Ρ Î) uρ tβθ è= Ïè≈ yf s9 $ tΒ $ pκ ö� n= tæ # Y‰‹ Ïè |¹ # ·— ã� ã_ {   :٨،  ٧[ الكهف. [  

  .)٤(والصعید هو ما تصاعد على وجه األرض وقیل : األرض التى ال نبات فیها "

  مما یبین للناظر مدى التالزم بین كلمة (الجرز) وكلمة (األرض) فى االستعمال القرآنى .

  : المقدسة األرض 

  تشیر مادة (قدس) فى المعاجم العربیة إلى معنى الطهارة .

  .)٥(: " هو أصل  صحیح یدل على الطهر " ابن فارس قال

: " التقدیس تنزیه اهللا عز وجل . وهو المتقدس القدوس والمقدس . ویقال  ابن منظوروقال 

                                     
  . ٥٤٢ص  ٣الكشاف للزمخشرى ج  )١(
م ١٩٩٦ - ه ١٤١٦ینظر تفسیر البیضاوى . تح عبد القادر عرفـات العشا حسونة . طبعة دار الفكر بیروت  )٢(

   ٣٦٠ص  ٤ج 
  .  ١٣٧،  ١٣٦ص  ٢١ینظر : روح المعانى ج  )٣(
  . ٩٧ص  ٦البحر المحیط ج  )٤(
  .  ٨٤٧المقاییس ص  )٥(
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١٦٦  

  .)١(نه یتقدس منه أى یتطهر"القدوس فعول من القدس وهو الطهارة .. ومنه قیل للسطل القدس أل

سكان الثانى تخفیف هو الطهر" الفیومىوقال    .)٢(: " القدس بضمتین وإ

  .)٣(وبناء على ذلك األصل فسر اللغویون األرض المقدسة بأنها " األرض المطهرة"

أما فى السیاق القرآنى فقد ورد هذا التعبیر (األرض المقدسة) مرة واحدة وذلك فى قول اهللا 
ÉΘ {تعالى  öθ s)≈ tƒ (#θ è= äz ÷Š $# uÚ ö‘ F{ $# sπ y™ £‰ s) ßϑ ø9 $#  ÉL ©9 $# |= tG x. ª! $# öΝ ä3 s9 Ÿω uρ (#ρ ‘‰ s? ö� s? #’ n? tã 

ö/ ä. Í‘$ t/ ÷Š r& (#θ ç7 Î= s)Ζ tF sù t Î� Å£≈ yz  { :٢١[المائدة . [  

واختلفت آراء المفسرین فى تحدید المقصود باألرض المقدسة وقد ذكر صاحب زاد المسیر 
  " وفى المراد بتلك األرض أربعة أقوال :  هذه اآلراء حیث قال :

  : أنها أریحا . أحدها 

  : أنها الطور وما حوله القول الثانى 

  : أنها دمشق وفلسطین وبعض األرض . القول الثالث 

  .)٤(: أنها الشام كلها "القول الرابع 

ألرض التى قد ذكر ابن جریر بعد عرضه لهذه اآلراء أیضًا أنها " لن تخرج من أن تكون من او
  .)٥(بین الفرات وعریش مصر إلجماع أهل السیر والتأویل والعلماء باألخبار على ذلك"

  .)٦(" أبو حیان فى البحر المحیطونقل ذلك 

ن كنت أمیل إلى أن المقصود بها الشام للحدیث الوارد عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  وإ
عنه قال : أتانى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وقد حدد فیه بأنها الشام فعن أبى ذر رضى اهللا 

وأنا فى مسجد المدینة فضربنى برجله وقال أال أراك نائمًا فیه فقلت یا رسول اهللا غلبنى عینى قال 
: كیف تصنع إذا أخرجت منه ؟ فقلت : إلى أرض الشام األرض المقدسة المباركة . قال: كیف 

رب بسیفى یا رسول اهللا فقال صلى اهللا علیه وسلم : تصنع إذا أخرجت منه ؟ قال : ما أصنع أض
                                     

  . ق . د . س  –مادة  ٢٦٧ص  ٧اللسان ج  )١(
  . ٢٩٣المصباح المنیر ص  )٢(
  . ینظر : المراجع السابقة نفس الصفحات  )٣(
بیروت الطبعة  –المكتب اإلسالمى  –ن  محمد الجوزى زاد المسیر فى علم التفسیر / عبد الرحمن بن على ب )٤(

  . ٣٢٣ص  ٢ج  -ه  ١٤٠٤الثالثة 
  . ١٧٢ص  ٦تفسیر الطبرى ج  )٥(
  . ٤٦٩ص  ٣البحر المحیط ج  )٦(
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١٦٧  

  .)١(أال أدلك على خیر من ذلك وأقرب رشدًا . قالها مرتین تسمع وتطیع وتساق كیف ساقوك"

  وقد حاول المفسرون تعلیل هذه المصاحبة والسر فى وصف هذه األرض بالمقدسة.

ألنها طهرت من الشرك  : " األرض المقدسة : المطهرة یعنى الشام وذلك الواحدىفقال 
  .)٢(وجعلت مسكنًا لألنبیاء "

  .)٣(: األرض المقدسة وهى الشام وأجمع أهل الشرائع أن اهللا تعالى قدسها"وقال القرطبى 

: ووصفت تلك األرض بذلك ألنها مطهرة من الشرك حیث جعلت مسكنًا  وقال األلوسى
ات وغلبة الجبارین علیها ال یخرجها من أن لألنبیاء علیهم الصالة والسالم أو ألنها مطهرة من اآلف

  تكون مقدسة أو ألنها طهرت من القحط والجوع . 

  .)٤(وقیل : سمیت مقدسة ألن فیها المكان الذى یتقدس فیه من الذنوب"

  وكل ما ذكره المفسرون فى تعلیل الوصف یحتمل . 

  یة . وأود أن أشیر إلى أن هذا التعبیر یعد مصطلحًا من المصطلحات القرآن

ویعضد هذا ما ذكره ابن فارس عن أصل مادة (قدس) فقال : " القاف والدال والسین أصل 
  .)٥(صحیح وأظنه من الكالم الشرعى اإلسالمى "

  :  األسوة الحسنة 

: "األسوة اإلسوة : القدوة ویقال : ائتس به أى اقتد به وكن مثله . اللیث :  قال ابن منظور
لنفسه مارضیه ویقتدى به وكان فى مثل حاله. والقوم أسوة فى هذا فالن یأتسى بفالن أى یرضى 

  األمر أى حالهم فیه واحدة ، والتأسى فى األمور : األسوة ... 

واألسوة واإلسوة بالضم والكسر لغتان ، وهو ما یأتسى به الحزین أى یتعزى به وجمعها أسى 
سى ... ویقال : ال تأتس بمن لیس لك بأسوة أى ال تقتد ب   .)٦(من لیس لك بقدوة ... " وإ

                                     
 –محمد ناصر الدین األلبانى ، المكتب اإلسالمى  –ظالل الجنة فى تخریج السنة البن أبى عاصم تألیف  )١(

  صحیح  – ١٠٧٤رقم الحدیث  ٢٥٨ص  ٢م ج ١٩٩٣ - ه  ١٤١٣الطبعة الثالثة   –بیروت 
على بن أحمد الواحدى . تح صفوان عدنان داوودى . دار القلم الدار  –الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز  )٢(

  . ٣١٤ص  ١ج  -ه ١٤١٥الطبعة األولى  –بیروت  –دمشق  –الشامیة 
  . ٣٠٣ص  ١الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ٢٧٧ص  ٣روح المعانى ج  )٤(
  . ٨٤٧المقاییس ص  )٥(
  . مادة أسا  ١٥٥ص  ١اللسان ج  )٦(
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١٦٨  

: " واإلسوة بالكسر والضم : القدوة ، وما یأتسى به الحزین ج : إسًا  القاموس المحیطوفى 
  .)١(بالكسر والضم " 

  .)٢(" اإلسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة وتأسیت به وائتسیت اقتدیت" المصباح المنیروفى 

وة یالحظ فیها " معنى االستواء لمحاولة إلى أن األس أ.د/ محمد حسن جبلهذا وقد أشار 
  .)٣(المؤتس االستواء مع قدوته " 

وما ذكره اللغویون من معنى األسوة یشیر إلى أن األسوة تكون فى الخیر والشر وقد أشار 
فى تعریفه لألسوة بقوله هى " الحالة التى یكون اإلنسان علیها فى  أبو البقاء الكفوىإلى ذلك 

ن ضارًا " اتباع غیره إن حسن ن سارًا وإ ن قبیحًا ، وإ   .)٤(ًا وإ

أن " الحاء والسین والنون أصل واحد فالحسن  ابن فارسأما بالنسبة للفظ ( حسنة) فقد ذكر 
  .)٥(ضد القبح .. " 

أما فى السیاق القرآنى فنجد أن لفظ (أسوة) لم یأت فى القرآن الكریم إال مصحوبًا بكلمة 
  . (حسنة ) وذلك فى ثالثة مواضع 

‰ô:  قال اهللا تعالى s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ï j9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©! $# 

tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t� Åz Fψ $# t� x. sŒ uρ ©! $# # Z�� ÏV x.  {   :٢١[األحزاب . [  

: " وهذا عتاب من اهللا للمتخلفین عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وعسكره قال الطبرى 
ینه من المؤمنین به ، یقول لهم جل ثناؤه لقد كان لكم فى رسول اهللا أسوة حسنة أن تتأسوا به بالمد

  .)٦(وتكونوا معه حیث كان وال تتخلفوا عنه ... " 

                                     
  . ١٦٥٤ص  ٢القاموس المحیط ج  )١(
  . ١٥المصباح المنیر ص  )٢(
  .  ١٠٤الدالالت القرآنیة ص  )٣(
المصطلحات والفروق اللغویة ألبى البقاء الكفوى ضبط د. عدنان درویش ، محمد  فى الكلیات معجم )٤(

  . ١١٥،  ١١٤م ص ١٩٩٨ه  ١٤١٩الطبعة الثانیة  –لبنان  –بیروت  –ة الرسالة المصرى . مؤسس
  . ٢٤٣المقاییس ص  )٥(
  .  ١٤٣ص  ٢١الطبرى ج  )٦(
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١٦٩  

: " هذا عتاب للمتخلفین عن القتال أى كان لكم قدوة فى النبى صلى اهللا علیه وقال القرطبى 
روجه إلى الخندق .. واألسوة القدوة واألسوة ما یتأسى وسلم حیث بذل نفسه لنصرة دین اهللا فى خ

به أى یتعزى به فیقتدى به فى جمیع أفعاله ویتعزى به فى جمیع أحواله . فلقد شج وجهه وكسرت 
  .)١(رباعیته وقتل عمه حمزة وجاع بطنه ولم یلف إال صابرًا محتسبًا وشاكرًا راضیًا " 

ة من االئتساء كالقدوة من االقتداء اسم وضع : " أى قدوة صالحة وهى فعل وقال البغوى 
  .)٢(موضع المصدر أى به اقتداء حسن .. وال تتخلفوا عنه وتصبروا كما فعل هو ... " 

ن سیقت لالقتداء به علیه الصالة والسالم فى أمر الحرب من  وقال األلوسى : " واآلیة وإ
وسلم إذا لم یعلم أنها من  الثبات ونحوه فهى عامة فى كل أفعاله صلى اهللا  تعالى علیه

  .)٣(خصوصیاته كنكاح ما فوق أربع نسوة .. " 

: " لما نهى اهللا عز وجل عن مواالة الكفار ذكر  الثالثو الموضع  الثانى أما الموضع
قصة إبراهیم علیه السالم وأن من سیرته التبرؤ من الكفار فاقتدوا به وائتموا إال فى استغفاره ألبیه " 

‰ô {تعالى :  قال اهللا )٤( s% ôM tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) t Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ øŒ Î) (#θ ä9$ s% 

öΝ Íη ÏΒ öθ s) Ï9 $ ¯Ρ Î) (# äτℜ u t� ç/ öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «!   ] .٤[الممتحنة: }... #$

‰ô { وفى نفس السیاق یقول اهللا تعالى : s) s9 tβ% x. ö/ ä3 s9 öΝ Íκ� Ïù îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ï j9 tβ% x. 

(#θ ã_ ö� tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t� Åz Fψ   ] .٦[الممتحنة:  } 4 #$

: أى " قدوة حسنة فى إبراهیم خلیل الرحمن تقتدون به والذین معه من أنبیاء اهللا  الطبرىقال 
غفرن لك فإنه ال .. وذلك فى مباینة الكفار ومعاداتهم وترك مواالتهم إال فى قول إبراهیم ألبیه ألست

                                     
  . ١٥٦،  ١٥٥ص  ١٤الجامع للقرطبى ج  )١(
 –معالم التنزیل للحسین بن مسعود الفراء البغوى أبو محمد . تحقیق خالد العك ، مروان سوار . دار المعرفة  )٢(

  . ٥١٩ص  ٣م ج ١٩٨٧ - ه  ١٤٠٧الطبعة الثانیة  –بیروت 
  . ١٦٥ص  ١١روح المعانى ج  )٣(
  . ٥٦ص  ١٨الجامع للقرطبى ج )٤(
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١٧٠  

  .)١(أسوة لكم فیه "

شراكهم وهو مطرد فى كل ملة وفى  ونجد أن هذه األسوة " مقیدة فى التبرى من المشركین وإ
  .)٢(نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم أسوة حسنة على اإلطالق فى العقائد وأحكام الشرع كلها"

ومن هنا یمكن لفظ (حسنة) ونالحظ فى جمیع هذه المواضع أن لفظ (أسوة) ورد مصحوبًا ب
بأن هذه المصاحبة قد خصصت معنى األسوة فى القرآن الكریم فال تستعمل إال فى الخیر  القول

خالفًا الستعمالها فى غیر القرآن الكریم حیث تستعمل فى الخیر والشر وقد أشار إلى ذلك الراغب 
  بتعریفه لألسوة 

  

***  
  

  :  أكالً لماً 

من الكلمات التى یتبادر معناها إلى الذهن ولكن فى هذا المقام فى الحقیقة كلمة األكل 
  ینبغى أن یذكر ما قاله أصحاب المعاجم عنها . 

" األكل معروف وهو مصدر أكل من باب قتل ویتعدى إلى ثان ففى المصباح المنیر 
سكان الثانى تخفیف المأكول .. والمأكول ما یؤكل .    بالهمزة ، واألكل بضمتین وإ

  .)٣( الحصاه لیس بأكل حقیقة ..." ع: واألكل حقیقة بلع الطعام بعد مضغه فبلرمانى قال ال

  .)٤(: " واألكل هو البلع عن مضغ .." بقوله  لكفوىوقد عرفه ا

:" الالم والمیم أصل صحیح یدل على اجتماع ابن فارسأما ( اللمم) فعن أصل المادة یقول 
                                     

  . ٦٢ص  ٢٨الطبرى ج  )١(
عبد الرحمن محمد بن مخلوف الثعالبى تحقیق د مصطفى مسلم محمد.  –الجواهر الحسان فى تفسیر القرآن  )٢(

  .  ٢٩١ص  ٤ج  -ه  ١٤٠٣الطبعة األولى  –بیروت  –مؤسسة األعلمى للمطبوعات 
  .  ١٧،  ١٦المصباح المنیر ص  )٣(
  . ١٦١الكلیات ص  )٤(
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١٧١  

  .)١( ضممت ما كان من حاله متشعثًا منتشرًا .."  ومقاربة ومضامة . یقال : لممت شعثه ، إذا

:  " اللم" : الجمع الكثیر الشدید ، واللم : مصدر لم الشىء یلمه لما جمعه وفى اللسان 
  .)٢(وأصلحه ، ولم اهللا شعثك أى جمع اهللا لك ما یذهب شعثك "

ذكر اهللا تعالى فقد ورد لفظ األكل مصحوبًا بكلمة اللم وذلك عندما  أما فى السیاق القرآنى
األسباب التى بها یهان األمر من ربه وذكر منها سبحانه وتعالى إهانة الیتیم وأكل میراثه ظلمًا 

  وعدوانًا والبخل بالصدقة على الفقراء والمساكین . 

�ξ {قال تعالى :  x. ( ≅ t/ �ω tβθ ãΒ Ì� õ3 è? zΟ‹ ÏK u‹ ø9 $# * Ÿω uρ šχθ ‘Ò ¯≈ pt rB 4’ n? tã ÏΘ$ yè sÛ 

È Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $# * šχθ è= à2 ù' s? uρ y^# u� —I9 $# Wξ ò2 r& $ tϑ   ] .   ١٩: ١٧[الفجر }  9©

: "وتأكلون أیها الناس المیراث أكًال لمًا یعنى أكًال شدیدًا ال تتركون منه شیئًا وهو من قال الطبرى
  .)٣(جمیعه " قولهم لممت ما على الخوان أجمع فأنا ألمه لمًا إذا أكلت ما علیه فأتیت على 

  :  الحطیئة" أكًال لمًا ذا لم وهو الجمع بین الحالل والحرام . قال  : الزمخشرى وقال

ــع الذم ربــــه  فال قدس الرحمن تلك الطواحنــــا  إذا كان لما یتب

  یعنى : أنهم یجمعون فى أكلهم بین نصیبهم من المیراث ونصیب غیرهم . 

  .)٤(تراثهم "  وقیل : كانوا ال یورثون النساء وال الصبیان ویأكلون تراثهم مع

: " أكًال لمًا أى ذا لم أو هو نفى اللم على المبالغة . واللم الجمع . یعنى إنكم  األلوسىوقال 
  .)٥(تجمعون فى أكلكم بین نصیبكم من المیراث ونصیب غیركم " 

وبالتأمل فى أقوال المفسرین فى اآلیة یظهر أن وصف األكل باللم كان له أثره فى الداللة 

                                     
  . ٨٩٩المقاییس ص  )١(
  . مادة ( لمم)  ١٣٠ص  ٨اللسان ج  )٢(
  . ١٨٣ص  ٣٠الطبرى ج  )٣(
  . ٤٨٩ص  ٥، وینظر :، تفسیر البیضاوى ج  ٥٩٠ص  ٤الكشاف ج  )٤(
  . . ٣٤٢ص  ١٥روح المعانى ج  )٥(
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١٧٢  

ود األكل للمیراث بذاته فلیس هذا بحرام وال یعاب على المرء فعله ولكن الذى یعاب فلیس المقص
  .ویستوجب الحرمة هو أن یجمع اإلنسان مع نصیبه نصیب غیره من المیراث ظلمًا وعدوانًا 

فادته . وقد أشار   الطاهر بن عاشورلذا یتجلى دور المصاحبة هنا فى إثبات هذا المعنى وإ
فى تحقیق هذا المعنى بقوله : " واللم : الجمع ووصف األكل به ، وصف  إلى دور المصاحبة

  .)١(بالمصدر للمبالغة أى أكًال جامعًا مال الوارثین إلى مال اآلكل " 

***  

  

  

  

  

  : اآلية الكبرى 

: "واآلیة العالمة .. وتأیا الشىء : تعمد آیته أى شخصه وآیة الرجل  قال ابن منظور
شخصه .. وأیا آیة : وضع عالمة ، وخرج القوم بآیتهم أى بجماعتهم لم یدعوا وراءهم شیئًا . 

  واآلیة : من التنزیل ومن آیات القرآن العزیز . 

  الم من كالم .قال أبو بكر : سمیت اآلیة من القرآن آیة ألنها عالمة النقطاع ك

  ویقال : سمیت اآلیة آیة ألنها جماعة من حروف القرآن . 

  وآیات اهللا : عجائبه .. واآلیة العبرة . 

وتحبست ...  توتأیا أى توقف وتمكث ، تقدیره تعیا ، ویقال : قد تأییت على تفعلت أى تلبث
  .)٢(والتأیى : التنظر والتؤدة ... " 

مة الظاهرة . واشتقاق اآلیة إما من أى فإنها هى التى تبین : "واآلیة هى العال وقال الراغب
أیا من أى . والصحیح أنها مشتقة من التأیى الذى هو التثبت واإلقامة على الشىء . یقال تأى أى 

                                     
  . ٣٣٤ص  ٣٠ج  – ١٩٩٧تونس  –دار سحنون للنشر والتوزیع  –التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور  )١(
   مادة (أیا) . ٣٩٢،  ٣٩١ص  ١اللسان ج  )٢(
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١٧٣  

  .)١(ارفق أو من قولهم أوى إلیه ... " 

: أن المعنى المحورى الذى تدور حوله مادة الكلمة هو  .د/ محمد حسن جبلوقد ذكر أ
  "تشخص لشىء مجتمع یتمثل شیئًا ویدل علیه كشخص اإلنسان وكالدیار .. 

ومنه اآلیة ألنها جملة كالم أى جماعة كلمات وهى التى تدل على معان أصلیة ودالالت 
  .)٢(تالیة ومن التجمع یؤخذ الثقل ومنه التأیى : التثبت والرفق "

  كلمة (الكبرى) فى ثالثة مواضع . فقد وردت كلمة (آیة) مصحوبة بأما فى القرآن الكریم 

çµ1 {فوردت بصیغة المفرد فى ذكر قصة موسى علیه السالم مع فرعون  قال تعالى :  u‘ r' sù 

sπ tƒ Fψ $# 3“ u� ö9 ä3 ø9   ] .   ٢٠[النازعـات: } #$

  وقد فسر العلماء اآلیة الكبرى بمعجزة العصا والید . 

لداللة الكبرى على أنه هللا رسول أرسله : فأرى موسى فرعون اآلیة الكبرى یعنى ا قال الطبرى
  .)٣(إلیه فكانت تلك اآلیة ید موسى إذا أخرجها بیضاء للناظرین وعصاه إذا تحولت ثعبانًا مبینًا " 

  .)٤(فى زاد المسیر " ابن الجوزىوذهب إلى ذلك جمهور المفسرین كما أشار 

 عز وجل قصة موسى وتكلیمه هذا وقد تكرر التصاحب بین اللفظین فى آیة أخرى عندما ذكر اهللا
y7 {قال تعالى بعدما أمره بإلقاء العصا وضم الید إلى جناحه :  tƒ Î� ã∴ Ï9 ô ÏΒ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u “ u� ö9 ä3 ø9 $# { 

ذكر هذا األلوسى ] .  ویالحظ أن لفظ اآلیة ورد هنا بصیغة الجمع موصوفًا بالكبرى وقد علل ٢٣[طـه:
  .)٥(زات من قبله من الرسل علیهم "الوصف بقوله : " وكونها كبرى باعتبار معج

وقد أشار صاحب التحریر والتنویر إلى أثر وصف اآلیة بالكبرى فى المعنى بقوله " " 
والكبرى صفة لـ ( آیاتنا ) . والكبر : مستعار لقوة الماهیة . أى آیاتنا القویة الداللة على قدرتنا أو 

  .)٦(على أنا أرسلناك "

                                     
  .   ٤٠المفردات للراغب ص  )١(
  . ١٧٥الدالالت القرآنیة ص  )٢(
  . ٣٩ص  ٣٠تفسیر الطبرى ج  )٣(
   . ٢١ص  ٩زاد المسیر ج  )٤(
  .  ٢٣٠ص  ١٥روح المعانى ج  )٥(
  .  ٢٠٩ص  ١٦التحریر والتنویر ج  )٦(
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١٧٤  

سیاق الحدیث عن رحلة اإلسراء لنبینا محمد صلى اهللا علیه  هذا وتكررت هذه المصاحبة فى
 {        وسلم وما رأى فیها من عجائب ووصفها بالكبرى للتنبیه على عظمته . قال  تعالى :

ô‰ s) s9 3“ r& u‘ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u Ïµ Î n/ u‘ #“ u� ö9 ä3 ø9   ] .  ١٨[ النجم:  } #$

  .)١(عالم واألدلة الكبرى " : لقد رأى محمد من أعالم ربه وأدلته األ قال الطبرى

وذهب بعض المفسرین إلى أنه " رأى رفرفًا أخضر سد أفق السماء . وقیل : رأى جبریل 
علیه السالم فى صورته له ستمائة جناح . وقیل هو ما رأى تلك اللیلة فى مسراه فى عوده وبدئه 

  .)٢(وهو أحسن ودلیله لنریه من آیاتنا ومن یجوز أن تكون للتبعیض " 

هذا الرأى األخیر وقال : " والذى ال ینبغى أن ال یحمل ذلك على  قد رجح األلوسىو 
الحصر كما ال یخفى فقد رأى علیه الصالة والسالم آیات كبرى لیلة المعراج ال تحصى وال تكاد 

  .)٣(تستقصى " 

  :الباقيات الصالحات  
  تشیر مادة (بقى) فى المعاجم العربیة إلى معنى الدوام . 

: " الباء والقاف والیاء أصل واحد وهو الدوام . قال الخلیل : یقال بقى ن فارس قال اب
  .)٤(الشىء یبقى بقاء ، وهو ضد الفناء .. "  

: " بقى الشىء یبقى من باب تعب بقاء وباقیة دام وثبت ... وبقى من الدین  وقال الفیومى
  .)٥(بقیات ... " كذا فضل وتأخر وتبقى مثله . واالسم البقیة  وجمعها بقایا و 

: " الصاد والالم والحاء أصل واحد یدل  ابن فارسأما كلمة (الصالحات) فعن مادتها یقول 
  .)٦(على خالف  الفساد. یقال : صلح الشىء یصلح صالحًا ، ویقال صلح بفتح الالم " 

                                     
  . ٢٤٩ص  ٤وینظر :، البغوى ج  ٩٨ص  ١٧، وینظر الجامع للقرطبى ج  ٥٧ص  ٢٧تفسیر الطبرى ج  )١(
  . ٥٢ص  ١٤روح المعانى ج  )٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٣(
  . ١٢٧المقاییس ص  )٤(
  . ٤٠المصباح المنیر ص  )٥(
  .  ٥٥٠المقاییس ص  )٦(
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١٧٥  

  .)١(: " الصالح : ضد الفساد "  وقال ابن منظور

  .)٢(ما مختصان فى أكثر االستعمال باألفعال " : " الصالح ضد الفساد وهوقال الراغب 

الصالح بقوله :" هو سلوك طریق الهدى .. والصالح : المستقیم الحال فى  الكفوىوعرف 
  .)٣(نفسه أو هو القائم بما علیه من حقوق اهللا وحقوق العباد" 

بًا بكلمة فنجد أن لفظ الباقیات لم یأت فى القرآن الكریم إال مصحو  أما فى السیاق القرآنى
(الصالحات) وذلك فى موضعین فى سیاق التذكیر بحقیقة الدنیا والتنبیه على األمور التى ینتفع بها 

  اإلنسان فى اآلخرة . 

$ãΑ {قال تعالى :  yϑ ø9 $# tβθ ãΖ t6 ø9 $# uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( àM≈ uŠ É)≈ t7 ø9 $# uρ àM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# î� ö� yz 

y‰Ζ Ïã y7 Î n/ u‘ $ \/# uθ rO î� ö� yz uρ Wξ tΒ r&  { :٤٦[الكهف . [  

≈àM {وقال تعالى :  u‹ É)≈ t6 ø9 $# uρ àM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# î� ö� yz y‰Ζ Ïã y7 Î n/ u‘ $ \/# uθ rO ×� ö� yz uρ # ‡Š t� ¨Β {   : ٧٦[مریم [  

  وقد اختلف المفسرون فى المقصود بهذا التركیب . 

سان وتفنى عنه : " والباقیات الصالحات أعمال الخیر التى تبقى ثمرتها لإلنقال الزمخشرى 
  . )٤(كل ما تطمح إلیه نفسه من حظوظ الدنیا " 

: " هى الكلمات المأثور فضلها : " سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا وقال الجمهور 
  .)٥(أكبر وال حول وال قوة إال باهللا العلى العظیم " 

وسلم فى تعیین المقصود  ویؤید هذا الرأى ویرجحه ما ورد عن رسول اهللا صلى اهللا علیه
                                     

  . مادة (صلح)  ٣٧٤ص  ٥اللسان ج  )١(
  .  ٣١٨المفردات ص  )٢(
  . ٥٦١الكلیات ص  )٣(
  .  ٧٠،  ٦٩ص  ٣الكشاف ج  )٤(
 ٢، وینظر : تفسیر الثعالبى ج  ٤١٤ص  ١٠، وینظر : الجامع للقرطبى ج  ١٢٧ص  ٦البحر المحیط ج  )٥(

اقیات الصالحات . تألیف . صالح الدین خلیل بن كیكلدى بن عبد ، وینظر : جزء من تفسیر الب ٣٨٤ص 
 –بیروت  –اهللا العالئى أبو سعید تحقیق : بدر الزمان محمد شفیع النیبالى . دار البشائر اإلسالمیة 

  . ومابعدها  ٢٠م ص ١٩٨٧الطبعة األولى 
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"خذوا جنتكم بالباقیات الصالحات فعن أبى هریرة رضى اهللا عنه قال : قال صلى اهللا علیه وسلم : 
من النار قولوا سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر فإنهن یأتین یوم القیامة مقدمات 

  .)١(" ومعقبات ومجنبات وهن الباقیات الصالحات 

  .)٢(عمل صالح من قول أو فعل یبقى لآلخرة . وقد رجحه الطبرى "  ل " إنه  كلوقی

والظاهر أن الباقیات الصالحات كل عمل خیر فال وجه لقصرها (على نوع   وقال الشوكانى
  .)٣(معین من أنواع الطاعات ) ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب" 

ى بعض األحادیث ال ینافى إطالق هذا اللفظ على وأجاب بأن " تفسیر الباقیات الصالحات ف
  .)٤(ما هو عمل صالح من غیرها "

تركیب ( الباقیات الصالحات ) یدل على الكلمات المأثورة " سبحان اهللا وخالصة القول إن 
  والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر " وال مانع من إطالقها على كل عمل للخیر . 

ة بین هذین اللفظین فنجد أنها أنشأت مصطلحًا من المصطلحات أما عن قیمة المصاحب
  :)٥(اإلسالمیة فى القرآن الكریم حتى صار الشعراء یستعملونه فى أشعارهم قال أبو العتاهیة " 

ذا أردت ذخیـرة تبقـــى فنـا  فس فــى ادخار الباقیات الصالحات  وإ

 –حیث لم یأت بلفظ الصالحات فقط ونلمح فى هذا التصاحب الدقة المتناهیة فى التعبیر 
  للداللة على عمل الخیر .  –فى هذا السیاق 

ومن المعروف أن لفظ الصالحات " وصف قام مقام الموصوف وأغنى عنه كثیرًا فى الكالم 
  .)٦(حتى صار لفظ الصالحات بمنزلة االسم الدال على عمل خیر " 

                                     
رقم .  ٥٥٣بانى المكتب اإلسالمى ص صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته . الشیخ / محمد ناصر الدین األل )١(

  فى صحیح الجامع . ٣٢١٤بانى . صحیح . ینظر حدیث رقم لوقال األ ٥٥٢٥الحدیث 
  . ٢٥٦ص  ١وینظر : تفسیر الطبرى ج  ١٢٧ص  ٦البحر المحیط ج  )٢(
الفكر  فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة من علم التفسیر ت . محمد بن على الشوكانى . دار )٣(

  . ٢٩٠ص  ٣بیروت ج 
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٤(
  . ٣٧بیروت لبنان  –شرح دیوان أبى العتاهیة  دار الكتب العلمیة  )٥(
  . ٣٣٣ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )٦(
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. )١(ا ذكر قبله ( فى اآلیة ) لیس بباق " ولكن سبقه لفظ الباقیات " وقدم علیه للتنبیه أن م
  وأن مادونها من األعمال فإنه یزول وال یبقى

ما یظهر لنا إلى أى مدى كان التالؤم بین موبهذا یظهر لنا ضرورة هذا التصاحب . و 
اللفظین فى هذه المصاحبة األصل اللغوى الذى یدل علیه كل لفظ فمادة الصالح ضد الفساد ، 

ل على الدوام ، وعمل الخیر الذى یدل علیه تركیب ( الباقیات الصالحات ) فیه كال ومادة البقاء تد
  الملمحین فعمل الخیر ضد الفساد وهو الذى له البقاء والدوام فى نفس الوقت .

***  

  

  

  

  :البلد األمين 
: " البلدة والبلد : كل موضع أو قطعة مستحیزة عامرة كانت أو غیر قال صاحب اللسان 

  .)٢(عامرة " 

  : " البلد یذكر ویؤنث والجمع بلدان والبلدة البلد وجمعها بالد ..  وقال الفیومى

  وبلد الرجل یبلد من باب ضرب أقام بالبلد فهو بالد . 

  .)٣(ویطلق البلد والبلدة على كل موضع من األرض عامرًا كان أو خالء " 

و عامر مسكون أو خال البلد فقال هى : " كل موضع من األرض غامر أ الكفوى وقد عرف
  .)٤(فهو بلد والقطعة منه بلدة " 

قامتهم فیه وجمعه  وقال الراغب : " البلد المكان المختط المحدود المتأنس باجتماع قطانه وإ

                                     
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )١(
  . مادة (بلد)   ٤٩١ص  ١اللسان ج )٢(
  . ٤١المصباح المنیر ص  )٣(
  .  ٢٢٦لیات ص الك )٤(
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ویالحظ من تعریف الراغب أنه اشترط فیه أن یكون عامرًا ومحدودًا على خالف  )١(بالد وبلدان " 
والفیومى والكفوى فقد بینوا أن البلد یطلق على كل قطعة من  المعنى الذى أشار إلیه ابن منظور

  األرض سواء أكانت عامرة أم غیر عامرة مسكونة أم خالیة.

: " أمن زید األسد أمنًا وأمن منه مثل سلم منه وزنًا ومعنى  أما كلمة األمین فیقول الفیومى
ى ثان بالهمزة . فیقال : واألصل أن یستعمل فى سكون القلب یتعدى بنفسه وبالحرف ویعدى إل

آمنته منه وأمنته علیه بالكسر وأتمنته علیه فهو أمین وأمن البلد اطمأن به أهله فهو آمن وأمین 
وهو مأمون الغائلة أى لیس له غور وال مكر یخشى ، وآمنت األسیر بالمد أعطیته األمان فأمن 

  .)٢(انة فهو أمین .. " هو بالكسر ، وآمنت باهللا إیمانًا أسلمت له ، وأمن بالكسر أم

: " األمان واألمانة بمعنى ، وقد أمنت فأنا آمن وآمنت غیرى من األمن واألمان  وفى اللسان
  .)٣(، واألمن ضد الخوف واألمانة ضد الخیانة " 

  .)٤(: " األمن فى مقابلة الخوف مطلقًا "  وقال الكفوى

  .)٥(ل الخوف " : " أصل األمن طمأنینة النفس وزوا أما الراغب فذكر أن

أما إذا نظرنا إلى تركیب (البلد األمین) فى القرآن الكریم فنجد أن اهللا عز وجل أقسم به 

# {. فى قوله تعالى : )٦("لبیان فضیلته "  x‹≈ yδ uρ Ï$ s# t7 ø9 $# Â ÏΒ F{   ].  ٣[التین:  } #$

  .)٧(وقد أشار المفسرون إلى أن المقصود به " هو مكة " 

مصاحبة كلمة (األمین) لكلمة (البلد) فقیل : " ألنه كان آمنًا قبل  وحاول المفسرون تعلیل

                                     
  .  ٧٠المفردات ص  )١(
  .  ٢٠المصباح المنیر ص  )٢(
  . مادة أمن  ٢٣٢ص  ١اللسان ج  )٣(
  . ١٨٧الكلیات ص  )٤(
  . ٢٣المفردات ص  )٥(
  .   ٤٢ص  ٣البرهان فى علوم القرآن ج  )٦(
 ٥٢٧ ص ٤، وتفسیر ابن كثیر : ج  ١١٣ص  ٢٠، والجامع للقرطبى ج  ٥٠٧ص  ٥ینظر البیضاوى ج  )٧(

   . ٣٩٣ص  ١٥، وروح المعانى ج 
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١٧٩  

  .)١(بعثة النبى صلى اهللا علیه وسلم " ال یغار علیه"  

 الزركشى: األمین أى اآلمن من أعدائه أن یحاربوا أهله أو یغزوهم . وقد أشار  وقال الطبرى
إطالق اسم الحال على المحل " إلى أن األمن صفة لألهل ولكن وصف هنا البلد األمن من باب 

)٢(.  

: "األمین أى اآلمن من أمن الرجل أمانة فهو أمین وهو مكة شرفها اهللا  وقال أبو السعود
تعالى ، وأمانتها أنها تحفظ من دخلها كما یحفظ األمین ما یؤتمن علیه ویجوز أن یكون فعیال 

$ {فى قوله : بمعنى مفعول من أمنه ألنه مأمون الغوائل كما وصف باألمـن  ¯Ρ r& $ uΖ ù= yè y_ $ ·Β t� ym 

$ YΖ ÏΒ# u  َ◌{ :٣(]. بمعنى ذى أمن "  ٦٧[العنكبوت( .  

" والبلد األمین مكة سمى األمین ألن من دخله كان آمنًا  وقال صاحب التحریر والتنویر
ل .. ویجوز أن یكون بمعنى مفعول على وجه اإلسناد المجازى أى یفعل بمعنى فعمفاألمین 

Ν  {نوه . قال تعالى : المأمون ساك ßγ oΨ tΒ# u uρ ô Ï iΒ ¤∃ öθ yz  {  :٤(] "  ٤[قریش(.  

لنا أن مصاحبة كلمة األمین لكلمة البلد قد أضفت علیها ملمحًا داللیًا وهو  ومما سبق یظهر
ملمح األمن واالستقرار وبیان أن  هذه الصفة لم یختص بها من البالد إال مكة لدرجة أن هذا 

  یطلق على مكة وحدها فإذا ما أطلق فال ینصرف الذهن إال إلیها .  التركیب صار مصطلحاً 

ویدل على ذلك أن هذا التركیب صار یستعمله الشعراء فى أشعارهم للتعبیر عن مكة قال 
  :)٥(" البحترى 

                                     
تألیف شهاب الدین أحمد بن محمد الهائم المصرى تحقیق د. فتحى أنور  –التبیان فى تفسیر غریب القرآن  )١(

  . ٤٦٨م . ص ١٩٩٢الطبعة األولى  –الدابولى . دار الصحابة للتراث بطنطا . القاهرة 
  . ٢٤١ص  ٣٠تفسیر الطبرى ج  )٢(
د . محمد عبد  –السلیم إلى مزایا القرآن الكریم تألیف محمد بن محمد العمادى أبو السعود تح إرشاد العقل  )٣(

  . ١٧٥ص  ٩ج ه  ١٤٠٨الطبعة األولى  –السالم محمد . دار إحیاء التراث العربى بیروت 
  . ٤٢٢ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )٤(
امل الصیرفى . دار المعارف . مصر الطبعة علیق علیه حسن كتدیوان البحترى  عنى بتحقیقه وشرحه وال )٥(

   ٢٢٥٨ص  ٤م ج ١٩٧١الثانیة 
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١٨٠  

ــا  أرى البلـد األمین ازداد حسنـــاً   إذا استكفیته العفـــى األمینــ

  :)١("  وقال الشریف الرضى

ــد األمین مقومــــاتإلى ال  یماطلها التعجـــل واإلیابـــــا  بل

ومما یؤكد ذلك أننا نجد كلمة ( األمین ) تكرر تصاحبها مع كلمة ( البلد ) فى القرآن فى 

øŒ {:  موضعین آخرین وكان المقصود بها مكة أیضًا . قال تعالى Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) É b> u‘ 

ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ # µ$ s# t/ $ YΖ ÏΒ# u {  :١٢٦[ البقرة . [  

øŒ {وفى موطن آخر یقول تعالى : Î) uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) É b> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ t$ s# t6 ø9 $# $ YΨ ÏΒ# u { ]٣٥براهیم: إ . [  

***  

                                     
د م المجل١٩٩٥ -ه  ١٤١٥دیوان الشریف الرضى شرح د. یوسف فرحات دار الجیل بیروت الطبعة األولى  )١(

  .   ٩٧األول ص 
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١٨١  

  :البنيان المرصوص 
" الباء والنون والیاء أصل واحد ، وهو بناء  یقول ابن فارسفعن أصل كلمة (البنیان) 

  .)١(الشىء بضم بعضه إلى بعض ، تقول : بنیت البناء أبنیه " 

: " البنى : نقیض الهدم ، بناه یبنیه بنیًا وبناء وبنیانًا وبنیة وبنایة  صاحب القاموسوقال 
  .)٢(: أبنیات .."  ج. والبناء : المبنى  ج : أبنیة جوابتناه وبناه 

  .)٣(" البناء لغة : وضع شىء على شىء على صفة یراد بها الثبوت"أبو البقاء الكفوىوقال 

" الراء والصاد أصل واحد یدل على  ابن فارسأما كلمة (المرصوص) فیقول عن أصلها 
  .)٤(البنیان بعضه إلى بعض .. "  انضمام الشىء إلى الشىء بقوة وتداخل . نقول : رصصت

: رص البنیان یرصه رصا ، فهو مرصوص ورصیص ، ورصصه ورصرصه :  وفى اللسان
أحكمه وجمعه وضم بعضه إلى بعض . وكل ما أحكم وضم ، فقد رص . ورصصت الشىء 

  .)٥(أرصه رصًا أى ألصقت بعضه ببعض " 

 )٦(وع من المعدنیات معروف " وقد اشتقت هذه الكلمة من الرصاص لتداخل أجزائه وهو ن
  .)٧(ویقال : " شىء مرصص : مطلى به" 

ومن خالل هذا العرض یتضح لنا أن كلتا الكلمتین یدور معناهما المحورى حول معنى واحد 
  وهو " ضم الشىء بعضه إلى بعض مع ثبات " . 

ن كان هذا المعنى أوكد وأقوى فى كلمة الرص كما أشار إلى ذلك  ما ذكر عند ابن فارسوإ
أصل الرص بقوله " انضمام الشىء إلى الشىء بقوة وتداخل"  فقد قید هذا الضم بقید القوة 

  والتداخل . 
فنجد أنها قد وردت مرة واحدة فى القرآن أما عن المصاحبة بین اللفظین فى القرآن الكریم 

                                     
  .  ١٣٨المقاییس ص  )١(
  .   ١٦٦٠ص  ٢القاموس المحیط  ج  )٢(
  .  ٢٤١الكلیات ص  )٣(
  . ٣٧٤المقاییس ص  )٤(
  . مادة ( رصص)   ١٥٤ص  ٤اللسان ج   )٥(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٦(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٧(



  

  

١٨٢  

طفوا مواجهین الكریم وذلك فى سیاق اإلخبار " من اهللا تعالى بمحبته عباده المؤمنین إذا اص
ألعداء اهللا فى حومة الوغى یقاتلون فى سبیل اهللا من كفر باهللا لتكون كلمة اهللا هى العلیا ودینه هو 

β¨ {قال تعالى :  )١(" الظاهر العالى على سائر األدیان  Î) ©! $# �= Ït ä† š Ï% ©! $# šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 

 Ï& Î#‹ Î6 y™ $ yÿ |¹ Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö� ¨Β  {   ]:٤الصف .[  

: " كأنهم فى اصطفافهم هنالك حیطان مبنیة قد رص فأحكم وأتقن فال یغادر قال الطبرى 
  .)٢(منه شیئًا "

  .)٣(" " أى ملتصق بعضه ببعض من الصف فى القتالوقال ابن كثیر : 

: " ومعنى اآلیة : یحب من یثبت فى الجهاد فى سبیل اهللا ویلزم مكانه كثبوت  وقال القرطبى
  .)٤(" البناء

: " والظاهر أن المراد تشبیههم فى التحام بعضهم ببعض بالبنیان المرصوص  وقال األلوسى
  من حیث إنهم ال فرجة بینهم وال خلل . 

وقیل : المراد استواء نیاتهم فى الثبات حتى یكونوا فى اجتماع الكلمة كالبنیان المرصوص 
  .)٥("واألكثرون على األول 

ذا التركیب ( بنیان مرصوص ) قد استعمل للداللة على حال أن ه ومما سبق یظهر لنا
ظهار ثباتهم فى ساحة المعركة وتوحید كلمتهم .    المجاهدین فى سبیل اهللا حال قتالهم العدو وإ

وفى الحقیقة إن المصاحبة بین اللفظین یمكن أن نقول عنها إنها مصاحبة اعتیادیة فكال 
صاحب بینهما وذلك نظرًا الشتراكهما فى المعنى المحورى اللفظین یشیع فى االستعمال اللغوى الت

لكل منهما كما أشرت سالفًا لذا وجدنا فى المعجم كیف استعان اللغویون فى بیان داللة كلمة ( 
یقول : " یقال : رصصت البنیان بعضه  ابن فارسالرص ) بالمصاحبة مع كلمة البنیان فها هو 

                                     
  .  ٣٥٨ص  ٤بن كثیر ج تفسیر ا )١(
  .  ٨٦ص  ٢٨تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ٣٥٩ص   ٤تفسیر ابن كثیر ج  )٣(
  .  ٨١ص  ١٨الجامع للقرطبى ج  )٤(
  . ٢٧٩ص  ١٤روح المعانى لأللوسى ج  )٥(



  

  

١٨٣  

  إلى بعض" .

  رص البنیان یرصه رصًا .. " .  قال : " ابن منظوروكذلك 

  .)١("بقوله : " رصصت البنیان رصًا .. ضممت بعضه إلى بعض "  الفیومىوكذلك 

فهذا یؤكد شیوع المصاحبة واعتیادها بین اللفظین فى االستعمال اللغوى العادى بل یمكن 
أن یكون هناك  القول بأن كلمة ( البنیان ) تحتاج عن طریق االستلزام إلى لفظ (الرص) فال یمكن

  بنیان إال عن طریق الرص .

***  

  البيت  [ الحرام ، العتيق ، المعمور ]:
" الباء والیاء والتاء أصل واحد وهو المأوى والمآب ومجمع  ابن فارسفعن أصل البیت یقول 

  .)٢(الشمل "

" البیت من الشعر : مازاد على طریقة واحدة ، یقع على الصغیر والكبیر .. وفى اللسان 
وبیت الرجل : داره ، وبیته قصره ... والبیت من الشعر مشتق من بیت الخباء وهو یقع على 
الصغیر والكبیر كالرجز والطویل وذلك ألنه یضم الكالم كما یضم البیت أهله .. وسمى اهللا تعالى 

  .)٣(الكعبة شرفها اهللا : البیت الحرام ..." 
  .)٤(: " والبیت : المسكن " وقال الفیومى

: أصل البیت مأوى اإلنسان باللیل ألنه یقال بات أقام باللیل كما یقال : بات  ل الراغبوقا
أقام اللیل كما یقال ظل بالنهار ثم قد یقال للمسكن بیت من غیر اعتبار اللیل فیه وجمعه أبیات 

ویقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر  ر...وت بالمسكن أخص واألبیات بالشعوبیوت لكن البی
  .)٥(ووبر"وصوف 

هى كلمة (حرام)  وعن أصلها أما عن المصاحبة األولى التى تستعرضها هذه السطور 

                                     
  .  ١٣٩المصباح المنیر ص  )١(
  . ١٤٦المقاییس ص  )٢(
  .  ٥٥٨،  ٥٥٧ص  ١اللسان ج  )٣(
  . ٤٦الفیومى ص  )٤(
  . ٧٦مفردات ص ال )٥(



  

  

١٨٤  

  .)١(: " الحاء والراء والمیم أصل واحد وهو المنع والتشدید " یقول ابن فارس

ما بمنع من جهة وقال الراغب  ما بمنع قهرى وإ :" الحرام الممنوع منه إما بتسخیر إلهى وإ
  .)٢(أمره " یرتسم من شرع أو من جهةالعقل أو من جهة ال

 {        فنجد أن تركیب (البیت الحرام) قد تكرر مرتین قال تعالى: أما فى السیاق القرآنى
$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ �= Ït éB u� È∝ ¯≈ yè x© «! $# Ÿω uρ t� öκ ¤¶9 $# tΠ# t� pt ø: $# Ÿω uρ y“ ô‰ oλ ù; $# Ÿω uρ y‰ Í× ¯≈ n= s) ø9 $# 

Iω uρ t Ï iΒ !# u |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t� pt ø: $# tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù  Ï iΒ öΝ Íκ Í h5 §‘ $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ   { :٢[المائدة. [  

≅Ÿ {وقال تعالى :  yè y_ ª! $# sπ t6 ÷è s3 ø9 $# |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t� ys ø9 $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% Ä¨$ ¨Ζ= Ï j9 {  :٩٧[المائدة . [  

  .)٣(والمقصود بالبیت الحرام " الكعبة "

ن لم یكن بها : " والبیت سمقال القرطبى  ى بذلك ألنها سقف وجدار وهى حقیقة البیتیة وإ
  .)٤(ساكن وسماه سبحانه حرامًا بتحریمه إیاه"

فى التعلیق على اآلیة الثانیة :، " البیت الحرام عطف بیان على جهة المدح وقال األلوسى 
مته ألنه عرف بالتعظیم عندهم فصار فى معنى المعظم أو ألنه وصف بالحرام المشعر بحر 

  .)٥(وعظمته وذكر البیت للتوطئة له "

" البیت الحرام بیان الكعبة . قصد من هذا البیان التنویه  )٦(" صاحب التحریر والتنویروقال 
والتعظیم إذ شأن البیان أن یكون موضحًا للمبین بأن یكون أشهر من المبین ، ولما كان اسم 

  {البیت فقد عبر به عن الكعبة فى قوله تعالى  الكعبة مساویًا للبیت الحرام فى الداللة على هذا
Iω uρ t Ï iΒ !# u |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t� pt ø: فتعین أن ذكر البیان للتعظیم ... ووجه داللة هذا العلم على  } #$

التعظیم هو ما فیه من لمح معنى الوصف بالحرام قبل التغلیب ، وذكر البیت هنا ألن هذا 
الغلبة على الكعبة ، .. ومعنى وصف البیت بالحرام أنه الموصوف مع هذا الوصف صار علمًا ب

                                     
  . ٢٣٨المقاییس ص  )١(
  . ١٢٨المفردات ص  )٢(
  . ٢٧٤ص  ٢ینظر : زاد المسیر ج  )٣(
  . ٣٢٥ص  ٦الجامع للقرطبى ج  )٤(
  .  ٣٥ص  ٤روح المعانى ج  )٥(
  .  ٥٥ص  ٧التحریر والتنویر ج  )٦(



  

  

١٨٥  

  ممنوع من أیدى الجبابرة فهو محترم عظیم المهابة ".

أن هذا التركیب (البیت الحرام) صار علمًا على الكعبة ومصطلحًا إذا  ومما سبق یظهر لنا
  ما ذكر فال یذهب الذهن إال إلى داللة (الكعبة) . 

  :)١( قال سبط بن التعاویذى

ن سمت ــا  والكعبة البیت الحــرام وإ  شرفًا فقومـك صیدها وكرامهـ

  :)٢(  وقال البحترى

 وزمزم والركـــن العتیق الممسح  له شرف البیت الحــرام وفخـره

باإلضافة إلى أن مصاحبة كلمة ( الحرام) قد أكدت ملمحًا داللیًا هامًا وهو ملمح الحرمة فال 
ن هنا یلتقى هذا الملمح مع الملمح الذى تشیر إلیه كلمة (البیت) وهو یجوز إلنسان أن ینتهكه . وم

  ملمح الحمایة والمأوى وبالتالى فمن احتمى به فهو مصون حرمته .

  .  ومن المصاحبات لكلمة( البیت ) كلمة (العتیق )

دیم : " العتیق المتقدم فى الزمان أو المكان أو الرتبة ولذلك قیل للق یقول الراغبوعن أصلها 
عتیق وللكریم عتیق ولمن خال عن الرق عتیق ... وعتق الفرس تقدم بسبقه ، وعتق منى یمین : 

  .)٣(تقدمت "

  .)٤(: " العتیق القدیم من كل شىء عتیق ، وهو الكریم من كل شىء أیضًا "وقال أبو البقاء

  وقد وردت هذه المصاحبة مع كلمة (البیت ) مرتین (البیت العتیق ) . 

Ο¢ {:  قال تعالى èO (#θ àÒ ø) u‹ ø9 öΝ ßγ sW xÿ s? (#θ èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠ t7 ø9 $$ Î/ È,Š ÏF yè ø9 ] ٢٩[الحج:  } #$

                                     
مرجلیوث طبع فى اعتنى بنسخه وتصحیحه د . س ،  –دار صادر بیروت  –دیوان سبط بن التعاویذى  )١(

  .٤١٠ص . م١٩٠٣مطبعة المقتطف بمصر 
الطبعة  –دیوان البحترى عنى بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه حسن كامل الصیرفى  دار المعارف مصر  )٢(

  . ٤٥٣المجلد األول ص  –الثانیة 
  .  ٣٥٩المفردات ص  )٣(
  . ٥٩٩الكلیات ص  )٤(



  

  

١٨٦  

/ö {وقال تعالى :  . ä3 s9 $ pκ� Ïù ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ¢Ο èO !$ yγ �= Ït xΧ ’ n< Î) ÏM ø� t7 ø9 $# È,Š ÏF yè ø9   ].٣٣[الحج: } #$

  والمقصود به الكعبة .  

  وقد حاول المفسرون تعلیل هذه التسمیة . 

: " اختلف المتأولون فى وجه صفة البیت بالعتیق . فقال مجاهد والحسن :  قال القرطبى
العتیق : القدیم ، یقال : سیف عتیق وقد عتق أى قدم وهذا قول یعضده النظر وفى الصحیح أنه 

  أول مسجد وضع فى األرض . 

ولقول  )١(من أن یتسلط علیه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان " وقیل : عتیقًا ألن اهللا أعتقه
  .)٢("إنما سمى البیت العتیق ألنه لم یظهر علیه جباررسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم " 

: " البیت العتیق : القدیم ألنه أول بیت وضع للناس أو المعتق من تسلط  وقال البیضاوى
  .)٣(مه فمنعه اهللا"الجبابرة فكم من جبار سار إلیه لیهد

أن مصاحبة العتیق للبیت قد أضافت ملمحًا داللیًا  ومن خالل ما قاله المفسرون یظهر لنا
وهو ملمح القدم عند من علل التسمیة بأنه أول بیت وضع فى األرض وهذا ما أمیل إلیه لقوله 

β¨ {تعالى :  Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ ©3 t6 Î/ { ٩٦ران: [ آل عم. [  

. وخاصة وأن الرأى الثانى قد اعتمد على )٤(" فقال األلوسىوهذا هو المتبادر إلى الذهن كما 
  .)٥(حدیث " إنما سمى البیت العتیق ألنه لم یظهر علیه جبار "

  وهذا الحدیث ال یعول علیه ألنه ضعیف . 

  :)٦(" بن حیوس. قال اباإلضافة إلى أن هذا التركیب صار مصطلحًا یطلق على الكعبة 

 تیممت البیت العتیق المحرمــــا  وقــد سمع اهللا الكریم ألمـــة

                                     
  . ٥٢ص  ١٢الجامع للقرطبى ج  )١(
  قال الشیخ األلبانى ضعیف . ٤٨٦٩حدیث رقم  ٨٤٧بانى ص لضعیف الجامع الصغیر لألو  صحیح  )٢(
   . ١٢٤ص  ٤البیضاوى ج  )٣(
  .  ١٤٠ص  ٩روح المعانى ج  )٤(
رقم  ٢٢٣ص  ٧الریاض ج  –مكتبة المعارف  –السلسلة الضعیفة . تألیف محمد ناصر الدین لأللبانى  )٥(

  . ٤٨٦٩برقم  ٤٨٧ص  ١مع الصغیر وزیادته ج ، وینظر صحیح وضعیف الجا ٣٢٢٢الحدیث 
  . ٥٦١ص  ٢م ج ١٩٨٤ -ه  ١٤٠٤ –بیروت  –دار صادر  –م بك ددیوان بن حیوس تحقیق خلیل مر  )٦(



  

  

١٨٧  

  : أما المصاحبة الثالثة لكلمة (البیت ) فهى كلمة (المعمور) 

: " عمر المنزل بأهله عمرًا من باب قتل فهو عامر . وعمره أهله  یقول الفیومىوعن مادتها 
  .)١(ًا أیضًا بنیتها "سكنوه وأقاموا به .. ، وعمرت الدار عمر 

: " العمارة نقیض الخراب ، یقال عمر أرضه یعمرها عمارة ، .. ویقال عمرته وقال الراغب 
  .)٢(فعمر فهو معمور "

  :وقد ورد تركیب "، البیت المعمور " فى القرآن الكریم مرة واحدة 

ÏM {قال تعالى :  øŠ t7 ø9 $# uρ Í‘θ ßϑ ÷è yϑ ø9    ] .٤[ الطور: } #$
"والبیت الذى یعمر بكثرة غاشیته وهو بیت فیما ذكر فى السماء بحیال الكعبة  : قال الطبرى

  .)٣(من األرض یدخله كل یوم سبعون ألفًا من المالئكة ثم ال یعودون فیه أبدًا  "

  .)٤(وقیل هو " البیت الحرام " 
  " وال ریب فى أن كًال منهما معمور ، فهذا معمور بالمالئكة وعبادتهم وهذا معمور 

  .)٥(الطائفین والقائمین والركع السجود وعلى كال القولین فكل منهما سید البیت "ب

ن كنت أمیل إلى أن المقصود بالبیت المعمور هو الرأى  األول وذلك لما صح عن رسول  وإ
اهللا صلى اهللا علیه وسلم  ، فعن قتادة قال : ذكرنا أن النبى صلى اهللا علیه وسلم قال ألصحابه : 

السماء تحته ا البیت المعمور ، قالوا : اهللا ورسوله أعلم قال : فإنه مسجد فى هل تدرون م
  .)٦(الكعبة لو خر لخر علیها "

وبعد هذا العرض یظهر لنا دور المصاحبة فى تحدید الداللة ، فكلمة (البیت ) عندما وردت 
  مع كلمة ( الحرام) كان المراد منها الكعبة . 

لعتیق) ولكن كان لكل منهما أثره فى اكتساب الكلمة ملمحًا مع كلمة (ا توكذلك عندما ورد
  داللیًا یختلف عن األخرى . 

                                     
  . ٢٥٥المصباح المنیر ص  )١(
  . ٣٨٨المفردات ص  )٢(
  . ١٦ص  ٢٧الطبرى ج  )٣(
  . ٤٧ص  ٨زاد المسیر ج  )٤(
   .١٦٧التبیان فى أقسام القرآن ص  )٥(
  . ٤٧٧برقم  ٨٥٧ص  ١السلسلة الصحیحة ج  )٦(



  

  

١٨٨  

ا ترادفًا من ناحیة وحدة المدلول علیه فى كال التركیبین وهو مومع ذلك یمكن القول بأن بینه
  (الكعبة) . 

  .  أما المصاحبة الثالثة فكانت كلمة (المعمور)

لة البیت فقد نتج عنها مصطلح جدید من المصطلحات د اختلفت معها دالقوهذه المصاحبة 
  اإلسالمیة للداللة على البیت الذى فى السماء حیال الكعبة . 

  كیف أسهمت المصاحبة فى تنوع داللة الكلمة فى القرآن الكریم .  وبهذا یظهر لنا

***  
  : الجار الجنب

  أما عن كلمة الجار فى المعجم : 

مجاور فى السكن والجمع جیران وجاوره مجاورة وجوارًا من باب : " والجار ال فیقول الفیومى

قاتل واالسم الجوار بالضم إذا الصقه فى السكن ، وحكى ثعلب عن ابن األعرابى الجار الذى 

یجاورك بیت بیت والجار الشریك فى العقار مقاسمًا كان أو غیر مقاسم والجار الخفیر والجار الذى 

ف والجار المستجیر أیضًا وهو الذى یطلب األمان والجار الحلیف یجیر غیره أى یؤمنه مما یخا

  .)١(والجار الناصر والجار الزوج والجار أیضًا الزوجة .. "

ویالحظ أن كلمة الجار من الكلمات متعددة المعنى ولكن بالنظر إلى هذه المعانى نجد أنها 

ر معنى القرب فقیل لمن یقرب " وقد تصور من الجا یقول الراغب :تشترك فى معنى القرب . لذا 

  .)٢(من غیره جاره وجاوره وتجاور "

الجار فقال :" الجار من یقرب مسكنه منك وهو من األسماء المتضایفة وقد عرف الراغب 

فإن الجار ال یكون جارًا لغیره إال وذلك الغیر جار له كاألخ والصدیق ولما استعظم حق الجار 

                                     
  .  ٧٢المصباح المنیر ص  )١(
  . ١١٦المفردات للراغب ص  )٢(



  

  

١٨٩  

  .)١(حقه أو یستعظم حق غیره بالجار  "عقًال وشرعًا عبر عن كل من یعظم 

  أما كلمة الجنب ففیها معنى البعد : 

: " ورجل جنب بعید والجار الجنب قیل رفیقك فى السفر وقیل : جارك من قوم قال الفیومى 
  .)٢(آخرین وال تكاد العرب تقول أجنبى .. وقال الفارابى قولهم رجل أجنبى وجنب وجانب بمعنى "

" ورجل جانب وجنب : غریب والجمع أجناب .. ورجل أجنب وأجنبى  : وقال ابن منظور
  وهو البعید منك فى القرابة . والجنابة : ضد القرابة . 

  :  وقول علقمة بن عبدة

 فإنـــى امرؤ وسط القباب غریب  فـــال تحرمنى نائًال عـن جنابة

  عن جنابة أى بعد وغربة ... 

   قرابة لهم . وجار جنب : ذو جنابة من قوم آخرین ال

ویضاف فیقال : جار الجنب . التهذیب : الجار الجنب هو الذى جاورك ونسبه فى قوم 
  .)٣(آخرین  "

  ویالحظ أن المعاجم العربیة قد أوردت استعمال تركیب ( الجار + الجنب ) .

 {فقد ورد تركیب ( الجار الجنب ) مرة واحدة فى قولـه تعالى :  أما فى االستعمال القرآنى
(#ρ ß‰ ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θ ä. Î� ô³ è@  Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© ( È ø t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ ôm Î) “ É‹ Î/ uρ 4’ n1 ö� à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ 

È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ Í‘$ pg ø: $# uρ “ ÏŒ 4’ n1 ö� à) ø9 $# Í‘$ pg ø: $# uρ É= ãΨ àf ø9   ]. ٣٦[النساء:  } #$

إلى عدة أصناف من الناس وقد ذكر ففى هذه اآلیة الكریمة قد أوصى اهللا تعالى باإلحسان 
  منها (الجار الجنب ) .

                                     
  . ١١٦المفردات للراغب ص  )١(
  . ٧٠المصباح المنیر ص  )٢(
مادة [ ج . ن . ب ] وینظر البیت فى دیوان علقمة بن عبدة . تقدیم سعید  ٢١٩:  ٢١٧ص  ٢اللسان ج  )٣(

  .  ٣٠م ص ١٩٩٦دار صادر بیروت الطبعة األولى  نسیب مكارم
جنابة : غربة ، یقول لممدوحه : ال تحرمنى العطاء بعد غربة وبعد عن دیارى فإننى امرؤ غریب  - نائال: عطاء 

.   



  

  

١٩٠  

أن المقصود به " الغریب البعید مسلمًا كان أو مشركًا یهودیًا أو نصرانیًا لما  الطبرى وقد ذكر
بینا .. أن الجار ذا القربى هو الجار ذو القرابة والرحم ، والواجب أن یكون الجار ذو الجنابة الجار 

  .)١(صیة بجمیع أصناف الجیران قریبهم وبعیدهم "البعید لیكون ذلك و 

إلى هذا المعنى وفسره بقوله " والجار الجنب البعید أى الذى لیس بینك وبینه  البغوى وذهب
  .)٢(قرابة "

أن مصاحبة كلمة (الجنب ) بكلمة (الجار) فى هذا السیاق كان لها أثرها  ومما سبق یظهر
أن كلمة الجار من الكلمات متعددة المعنى باإلضافة إلى فى تحدید الداللة وتوجیهها ال سیما و 

دورها هنا فى تنبیه السامع إلى أن االهتمام بالجار ال یقتصر على القریب فقط بل ویشمل الغریب 
  أیضًا . 

***  

  الحنث العظيم  :
" الحاء والنون والثاء أصل واحد وهو اإلثم والحرج  فیقول ابن فارس :أما عن كلمة الحنث 

  قال : حنث فالن فى كذا ، أى أثم . ، ی

عصیة وأثبتت مومن ذلك قولهم : بلغ الغالم الحنث ، أى مبلغًا جرى علیه القلم بالطاعة وال
  .)٣(علیه ذنوبه ، ومن ذلك الحنث فى الیمین ، وهو الخلف فیه ، فهذا وجه اإلثم "

حانث وحنثته بالتشدید  : " حنث فى یمینه یحنث حنثًا إذا لم یف بموجبها فهووقال الفیومى 
  .)٤(جعلته حانثًا ، والحنث الذنب "

: " الحنث : الخلف فى الیمین . حنث فى یمینه حنثًا وحنثًا ولم یبر فیها ، وفى اللسان 
  .)٥(وأحنثه هو .. وحنث فى یمینه أى أثم ... والحنث : الذنب العظیم واإلثم "

العین والظاء والمیم أصل  واحد : "  فیقول عن أصله ابن فارس أما عن وصف العظیم
                                     

  . یسیر  رفبتص ٨٠ص  ٥الطبرى ج  )١(
  .  ٤٢٥ص  ١تفسیر البغوى ج  )٢(
  . ٢٦٦المقاییس ص  )٣(
   .٩٥المصباح المنیر ص  )٤(
  . مادة ( ح ، ن . ث )  ٦٢٢،  ٦٢١ص  ٢اللسان ج  )٥(



  

  

١٩١  

  .)١(صحیح یدل على كبر وقوة "

: " .. والعظم فى صفات األجسام : كبر الطول والعرض والعمق ... وقال ابن منظور 
والعظم : خالف الصغر عظم یعظم عظمًا وعظامة : كبر ، وهو عظیم وعظام وعظم األمر كبره 

واإلعظامة والعظیمة : ثوب تعظم به المرأة عجیزتها  ... والعظمة والعظامة والعظامة ، بالتشدید ،
" ...)٢(.  

وعظم الشىء أصله كبر عظمه ثم استعیر لكل كبیر فأجرى مجراه محسوسًا  وقال الراغب :"
  .)٣(كان أو معقوًال ، عینًا كان أو معنى "

فنجد أن تركیب ( الحنث العظیم) قد ورد مرة واحدة فى سیاق  أما فى السیاق القرآنى
θ#) {ى : ـالحدیث عن أصحاب الشمال وأوصافهم . قال تعال çΡ% x. uρ tβρ •� ÅÇ ç„ ’ n? tã Ï]Ζ Ït ø: $# 

ËΛ Ïà yè ø9   ].  ٤٦[لواقعة:  } #$

  .)٤(وقد ذهب كثیر من المفسرین إلى أن المقصود بالحنث العظیم " الشرك باهللا عز وجل  

  .)٥(باهللا  : " الحنث العظیم یعنى على الذنب العظیم وهو الشركقال الطبرى 

  .)٦(: " أى یقیمون على الشرك  قال القرطبى

أن السر فى مصاحبة كلمة (العظیم) للحنث هو المبالغة فى  وقد ذكر صاحب روح المعانى
  )٧(: " فوصفه بالعظیم للمبالغة فى وصفه بالعظم" قال األلوسىالوصف . 

ن وظیفة هذه المصاحبة ولكن أرى أن األمر ال یقف عند حد المبالغة فى الوصف ، بل إن م
أنها وجهت الداللة نحو معنى الشرك باهللا عز وجل فلو ذكر الحنث مجردًا من هذا الوصف لما 
أفاد معنى الشرك بل قد یقصد به مطلق الذنب ، أما الوصف بالعظیم فقد  أفاد بأن هذا الحنث 

                                     
  . ٧٦١المقاییس ص  )١(
  . مادة ( ع . ظ . م )  ٣٢٣،  ٣٢٢ص  ٦اللسان ج  )٢(
  . ٣٧٩المفردات للراغب ص  )٣(
 ٣وینظر تفسیر الواحدى ج  . ٢٩٤ص  ٤، وینظر :، تفسیر ابن كثیر ج  ٢٨٨ص  ٥تفسیر البیضاوى ج  )٤(

  . ١٠٦١ص 
  . ١٩٣ص  ٢٧یر الطبرى ج تفس )٥(
  .   ٢١٣ص  ١٧الجامع للقرطبى ج  )٦(
  . ١٤٤ص  ١٤روح المعانى ج  )٧(



  

  

١٩٢  

ولیس هناك أشد من لیس ذنبًا عادیًا بل ذنب شدید استوجب أن یكون صاحبه من أصحاب الشمال 
  الشرك باهللا عز وجل . 

" قلت یا رسول اهللا أى الذنب أعظم ؟ ؟ قال : أن لذا ورد فى حدیث ابن مسعود أنه قال : 
ومما یؤكد هذا أیضًا أن اهللا عز وجل وصف الشرك فى آیة أخرى  )١(تدعو هللا ندا وهو خلقك"  

�χ {فقال :  Î) x8 ÷� Å e³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã { ١٣ن:[ لقما . [  

***  

  الخيط [األبيض ، األسود ]:
: " الخاء والیاء والطاء أصل واحد یدل على امتداد الشىء فى دقة ، ثم قال ابن فارس 

یحمل علیه فیقال فى بعض ما یكون منتصبًا . فالخیط معروف ، والخیط األبیض بیاض النهار، 
  .)٢(والخیط األسود : سواد اللیل "

یط : السلك ، والجمع أخیاط وخیوط وخیوطه ... وخیط باطل : : " الخ وقال ابن منظور
  .)٣(الضوء الذى یدخل من الكوة "

أبى  قال أمیة بنفى لغة العرب (الخیط األسود ) ) وتركیب  (الخیط األبیضوقد ورد تركیب 
  :)٤(الصلت "

 والخیط األسود لـــون اللیل مركوم  الخیط األبیض ضوء الصبح منفلـق

نجد أن كلمة (الخیط) وردت مصحوبة تارة بكلمة (األبیض ) وتارة بكلمة (  ال القرآنىوفى االستعم

                                     
. وینظر : صحیح الترغیب والترهیب ٤٤٧٧حدیث رقم  ٢٠٣ص  ٨فتح البارى بشرح صحیح البخارى ج  )١(

  . ٢٤٠٣رقم  ٣٠٧ص  ٢الطبعة الخامسة ج  –الریاض  –مكتبة المعارف  –لأللبانى 
  . ٣١٩یس ص المقای )٢(
   ط ) .مادة ( خ . یـ  ٢٦٥ص  ٢اللسان ج  )٣(
جمعه وحققه وشرحه الدكتور سجیع  –. والبیت فى دیوان أمیة بن أبى الصلت  ٢٦٦المصدر السابق ص  )٤(

البیت من البسیط وفیه ضوء  – ١١٩م ص ١٩٩٨الطبعة األولى  –بیروت  –دار صادر  -جمیل الجبیلى 
  . كان " مركوم" " مكان لون : و"مكموم " م



  

  

١٩٣  

األسود) وذلك فى سیاق الحدیث عن تحدید الوقت الذى یمتنع فیه الصائم عن الطعام والشراب والشهوة . 
θ#) {قال تعالى :  è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ 

Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å _Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9   ] .  ١٨٧[ البقرة:  } #$

  والمقصود بالخیط األبیض : بیاض النهار ، والخیط األسود : سواد اللیل . 

  ذلك. ویؤید هذا أن النبى صلى اهللا علیه وسلم قد فسرهما ب)١(هذا المعنى " وقد رجح الطبرى

فقد روى أن عدى بن حاتم قال : قلت یا رسول اهللا ما الخیط األبیض من الخیط األسود 
: إنك لعریض القفا إن أبصرت الخیطین ثم قال : ال بل هما سواد اللیل أهما الخیطان. قال 

  .)٢(وبیاض النهار"

  .)٣(باإلضافة إلى أن ذلك هو المعروف فى كالم العرب . قال أبو دؤاد اإلیادى "

 والح من الصــبح خیط أنـــارا  فلمــــا أضــاءت لنا سدفـة

وبالنظر فى كل من التركیبین ( الخیط األبیض ) و(الخیط األسود ) نجد أن مصاحبة كلمتى 
( األبیض واألسود ) لكلمة (الخیط) كان لها دورها فى الوصول للمعنى المذكور فلو أتت كلمة 

ن كًال من التركیبین قد شاعا فى لغة أقق المعنى المراد السیما و الخیط مجردة من الوصفین لما تح
  العرب للتعبیر عن هذا المعنى .

" وعندى أن القرآن ما أطلقه إال لكونه كالنص فى المعنى المراد  قال الطاهر بن عاشور :
  .)٤(فى اللغة الفصحى "

  الدرك األسفل :
ء . شمر : الدرك أسفل كل شىء ذى " الدرك والدرك : أقصى قعر الشى قال ابن منظور :

  .)٥(عمق .. "

                                     
  . ١٧٦ص  ٢تفسیر الطبرى ج  )١(
  .  ١٩١٦حدیث رقم  ١٦٢ص  ٤فتح البارى ج  )٢(
  . ٢٦٦ص  ٣اللسان ج  )٣(
  .  ١٨٣ص  ٢التحریر والتنویر ج  )٤(
  . مادة ( درك)  ٣٤٢ص  ٣اللسان ج  )٥(



  

  

١٩٤  

  " والدرك ویسكن :، التبعة ، وأقصى قعر الشىء .  وفى القاموس المحیط :

  .)١(ج : أدراك ، وحبل یوثق فى طرف الحبل الكبیر ، لیكون هو الذى یلى الماء "

بارًا بالحدور ولهذا " الدرك كالدرج لكن الدرج یقال اعتبارًا بالصعود والدرك اعت وقال الراغب :
  .)٢(قیل : درجات الجنة ودركات النار "

" السین والفاء والالم أصل واحدة وهو ما  یقول ابن فارس :أما كلمة األسفل فعن أصلها 
  .)٣(كان خالف العلو "

  .)٤("السفل ضد العلو " وقال الراغب :

  ویالحظ أن كلتا الكلمتین یشتركان فى أنهما خالف العلو . 

نجد تركیب (الدرك األسفل ) قد ورد فى سیاق الحدیث عن جزاء المنافقین  قرآن الكریموفى ال

β¨ {یوم القیامة .قال تعالى:   Î) t É) Ïÿ≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅ xÿ ó™ F{ $# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $#  s9 uρ y‰ Åg rB öΝ ßγ s9 

# ·�� ÅÁ tΡ { :٥(]. والمقصود أنهم " فى الطبق الذى فى قعر جهنم "١٤٥[النساء( .  

  .)٦(ویسمى بـ " الهاویة" "

وبالنظر إلى تركیب ( الدرك األسفل ) نجد أن المصاحبة بین الكلمتین اعتیادیة نظرًا ألن 
الدرك معناه یدل على السفل أصًال . ولكن تأتى قیمة وصف الدرك باألسفل من باب تخصیص 

، وهذا ما یلیق بهؤالء الدرك وتوجیه داللته إلى أنه فى قعر جهنم ، وذلك ألن النار دركات 
  . -طهرنا اهللا من النفاق  –المنافقین 

وقد ورد هذا التركیب أیضًا فى حدیث النبى صلى اهللا علیه وسلم عن عمه أبى طالب حیث 

                                     
  . ١٢٤٣ص  ٢القاموس المحیط ج  )١(
  . ١٨٨|لمفردات للراغب ص  )٢(
  . ٤٦٠المقاییس ص  )٣(
  .  ٢٦٣|لمفردات للراغب ص  )٤(
  . ٢٥٧ص  ١تفسیر النسفى ج  )٥(
  . ٣٩٦ص  ٣. وینظر : البحر المحیط ج  ٤٢٥ص  ٥الجامع للقرطبى ج  )٦(



  

  

١٩٥  

  .)١(" : " إنه فى ضحضاح من النار ولوال أنا لكان فى الدرك األسفلقال 

  : )٢(فى قوله  النابغة الجعدىوورد على لسان 

 أسفـــل یارب أصطلى الصرمــا  كافرین فــى الدرك الـأطرح بال

***  

  الدم المسفوح :

بكلمة معروف حیث قال :  صاحب اللسانأما عن كلمة الدم فمعناها معروف لذا اكتفى 
  .)٣("الدم من األخالط : معروف "

  .)٤(فذكر أن الدم " سائل أحمر یسرى فى عروق الحیوان ج دماء ودمى" أما المعجم الوسیط

  : " دمى الجرح یدمى من باب فرح : سال منه الدم ، وفى القاموس القویم 

والدم هو السائل األحمر الذى یمأل الشرایین واألوردة ویجرى فیها حامًال سر الحیاة ویخرج 
  .)٥(من القلب  ویعود إلیه فى دورة معلومة فى علم الطب "

ین والفاء والحاء أصل واحد یدل على " الس یقول ابن فارس :أما كلمة المسفوح فعن أصلها 
   )٦(" هإراقة شىء . یقال سفح الدم إذا صبه ، وسفح الدم هراق

  .)٧(: " سفح الرجل الدم والدمع سفحًا من باب نفع صبه "وقال الفیومى 

ویالحظ من العرض المعجمى للكلمتین وجود ارتباط بینهما فى االستعمال فالسفح یتطلب 
                                     

  . ١٤٦٤حدیث صحیح رقم  ٤١٧ص  ١صحیح وضعیف الجامع الصغیر األلبانى ج  )١(
  .     خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ص  )٢(
  .  ٤١٨ص  ٣اللسان ج  )٣(
  .  ٢٩٨المعجم الوسیط ص  )٤(
الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة  –القاموس القویم للقرآن الكریم تألیف أ. إبراهیم أحمد عبد الفتاح  )٥(

  . ٢٣٣ص  ١م ج  ١٩٨٣  -ه  ١٤٠٤
  . ٤٦١المقاییس ص  )٦(
  . ١٦٨المصباح المنیر ص  )٧(
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ب مما یدل على أن المصاحبة بینهما اعتیادیة ، وقد ورد هذا االستعمال الدم ویكون بمعنى الص
  : )١(فى قوله  لسان طرفة بن العبدفى الشعر الجاهلى على 

ــاب یسفح بینهـــن دم  إنى وجدك ما هجوتــــك والـ  أنصــ

 فقد ورد تركیب ( دمًا + مسفوحًا)  فى سیاق الحدیث عن األشیاء أما فى السیاق القرآنى
≅ {المحرم أكلها على المسلم . قال تعالى :  è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ 

ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯Ρ Î* sù ê[ ô_ Í‘ ÷ρ r& 

$ ¸) ó¡ Ïù ¨≅ Ïδ é& Î� ö� tó Ï9 «! $#  Ïµ Î/ ......{  ١٤٥نعام:[األ . [  

  .)٢(: " أو دمًا مسفوحًا وهو المنصب " قال الطبرى
  .)٣(: أو دمًا مسفوحًا أى مهراقًا سائًال " وقال البغوى

:  " یرید ما خرج من الحیوان وهن أحیاء وما یخرج -رضى اهللا عنهما  – وقال ابن عباس
ن وقد جاء بإباحتهما وال ما من األوداج عند الذبح وال یدخل فى الكبد وال الطحال ألنهما جامدا

  .)٤(اختلط باللحم من الدم ألنه غیر سائل "

ن المصاحبة اللغویة فى هذا التركیب كان لها أهمیتها فكلمة ( المسفوح) كانت إوفى الواقع 
: " وفى اشتراطه جل ثناؤه فى الدم عند إعالمه عباده  الطبرىبمثابة الشرط فى التحریم لذا یقول 

مسفوح منه دون غیره الدلیل واضح أن ما لم یكن منه مسفوحًا فحالل غیر نجس تحریمه إیاه ال
")٥( .  

هذا وقد استفاد الفقهاء والمفسرون من هذه المصاحبة فى باب حمل المطلق على  المقید واستنباط 

                                     
وجدك : اى قسما  – ٨٩صادر بیروت تحقیق كرم البستانى ص  البیت فى دیوان طرفة بن العبد . دار )١(

بحظك . األنصاب : الواحد نصب : ما عبد دون اهللا من األصنام والتماثیل . واألنصاب حجارة كانت حول 
  . یسفح : یسفك ویراق  –الكعبة تنصب فیهل علیها ویذبح لغیر اهللا 

  . ٦٩ص  ٨تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ١٣٨ص  ٢تفسیر البغوى ج  )٣(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٤(
  . ٦٩ص  ٨تفسیر الطبرى ج  )٥(
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$ {الحكم الشرعى ، فقد حملوا (الدم) فى قوله تعالى :  yϑ ¯Ρ Î) tΠ §� ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ 

Í�ƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 ôM {] وفى قوله : ١٧٣[البقرة:  }ِ◌ ....  #$ tΒ Ì h� ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øt m: uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ïƒ ø: $#  
  ] على الدم المسفوح فى آیة اْألنعام وقیدوه بهذه الصفة. ٣[المائدة:  }... 

ن اآلیتین القتضى ذلك تحریم فلو لم یرد فى تحریمه غیر هاتی یقول أبو بكر الجصاص :

≅ {سائر الدماء قلیلها وكثیرها فلما قال فى آیة أخرى :  è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §� pt èΧ 

4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β {  دل ذلك على أن المحرم

ثم قال : " فال یثبت تحریم الدم إال معقودًا بهذه الصفة وهو  )١(من الدم هو المسفوح دون غیره  "
  .)٢(أن یكون مسفوحًا  "

فى تفسیر (الدم) فى آیة البقرة : " ذكر اهللا سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقًا وقال القرطبى 
ًا فالدم وقیده فى األنعام بقوله سبحانه ( مسفوحًا) وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقید إجماع

  .)٣(هنا یراد به المسفوح ألن ما خالط اللحم فغیر محرم بإجماع وكذلك الكبد والطحال  "

ویفهم من هذا أیضًا أن مصاحبة كلمة المسفوح للدم فى هذا المقام مالزمة لكلمة الدم لدرجة 
م فى آیتى أنها تقدر فى الكالم ولو لم تذكر فى اللفظ لذا عندما تعرض المفسرون لتفسیر كلمة الد

  .)٤(" الدم أى : الدم المسفوح " قال البیضاوى :البقرة والمائدة قدروا هذا الوصف . 

: " والدم كانت ْاأللف والالم للمعهود وهو الدم المخصوص بالصفة  وقال أبو بكر الجصاص
 أحلت لنا میتتان ودمانثم علق على قوله صلى اهللا علیه وسلم  "  )٥(وهو أن یكون مسفوحًا  "

بقوله : " إنما ورد مؤكدًا  )٦("  "فأما المیتتان  فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال 
لمقتضى قوله عز وجل " قل ال أجد .. إال أن یكون میتة أو دمًا مسفوحًا ... " إذ لیسا بمسفوحین 

                                     
ه .  ١٤٠٥أحكام القرآن ألحمد بن على الرازى الجصاص أبو بكر . دار إحیاء التراث العربى . بیروت  )١(

  . ١٥١ص  ١تحقیق محمد الصادق قمحاوى ج 
  . ١٥٢ص  ١المصدر السابق ج  )٢(
  . ٢٢٢ص  ٢الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ٢٩٢ص  ٢تفسیر البیضاوى ج  )٤(
  . ٢٩٦ص  ٣أحكام القرآن ج  )٥(
  . ١١١٨حدیث صحیح برقم  ١١١ص  ٣السلسلة الصحیحة ج  )٦(
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ن الكبد أو  ولو لم یرد لكانت اآلیة كافیة فى االقتصار بالتحریم على المسفوح منه دون غیره
  .)١(والطحال غیر محرمین  "

وبهذا یظهر لنا أثر المصاحبة القوى فى تحقیق الداللة المراد فهمها من هذا التركیب . ومن 
ما ذكره صاحب التحریر والتنویر  –أیضًا  –الفوائد التى ترشد إلیها هذه المصاحبة فى هذا المقام 

ى العفو عن الدم الذى ینز من عروق اللحم عند حیث قال : " وتقیید الدم بالمسفوح للتنبیه عل
  .)٢(طبخه فإنه ال یمكن االحتراز عنه "

***  

  :القيم ]  –الدين [ الخالص 
عن أصل كلمة الدین " الدال والیاء والنون أصل واحد إلیه یرجع فروعه  یقول ابن فارس

یدین دینًا إذا أصحب  كلها ، وهو جنس من االنقیاد والذل . فالدین : الطاعة ، یقال : دان له
  وانقاد وطاع ، وقوم دین ، أى مطیعون منقادون . قال الشاعر :

ــًا  "   .)٣(وكان الناس إال نحن دینـ

  : "والدین : الجزاء والمكافأة . ودنته بفعله دینًا : جزیته . وقال ابن منظور 

  :  مرو بن كلثومقال عوالدین " الحساب .. والدین : الطاعة . وقد دنته ودنت له أطعته . 

 عصینا الملك فیهــا أن ندینـــا  وأیامًا لنـــا غــــرًا كرامـاً 

  ... والدین : العادة والشأن ، تقول العرب : مازال ذلك دینى ودیدنى أى عادتى . 

  یذكر ناقته :  المثقب العبدىقال 

ــا وضینى ــذا دینه أبدًا ودینــــى  تقول إذا درأت لهــ  أهـــ

  وله : دین هذا القلب من نعم . وروى ق

  یرید یا دینه أى بإعادته والجمع أدیان ... والدین : الذل .. قال األعشى یمدح رجًال :

                                     
  . ٢٩٦ص  ٣أحكام القرآن ج   )١(
  . ١٣٨ص  ٨التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٣٥٣المقاییس ص  )٣(



  

  

١٩٩  

  هو دان الرباب ، إذ كرهوا الد
 د الرباب ، وكانتــــثم دانت بع

  بغزوة وصیال ین دراكاً  
ــذاب عقوبــة األقـــوال   كعــ

، ثم قال : ثم دانت بعد الرباب أى ذلت له وأطاعته ،  قال : هو دان الرباب یعنى أذلها
  .)١(والدین هللا من هذا إنما هو طاعته والتعبد له ، ودانه دینًا أى أذله واستعبده ... "

" والدین یقال للطاعة والجزاء واستعیر للشریعة . والدین كالملة لكنه یقال  وقال الراغب :
  .)٢("اعتبارًا بالطاعة واالنقیاد للشریعة  

: " الدین بالكسر ، فى اللغة . العادة مطلقًا ، وهو أوسع مجاًال ، یطلق وقال أبو البقاء 
على الحق والباطل أیضًا .. ویشمل أصول الشرائع وفروعها ، ألنه عبارة عن وضع إلهى سائق 

  .)٣(لذوى العقول باختیارهم المحمود إلى الخیر بالذات قلبیًا كان أو قالبیًا "

  المصاحبة األولى لكلمة الدین وهى كلمة (الخالص) . أما عن 

: " الخاء والالم والصاد أصل واحد مطرد ، وهو تنقیة الشىء  ابن فارسفعن أصلها یقول 
وتهذیبه ، یقولون : خلصته من كذا وخلص هو ، وخالصة السمن : ما ألقى فیه من تمر أو 

                                     
ص  -ه  ١٩٨٠بیروت للطباعة والنشر . وینظر دیوان األعشى : دار  ٤٦٧،  ٤٦٦ص  ٣اللسان ج  )١(

   . دان الرباب : أذلها والرباب : قبیلة . الدین : الطاعة  ١٦٩  – ١٦٨
 - ه  ١٤١٢الطبعة األولى  –دمشق  –دار سعد الدین  –صنعه د. على أبو زید  –ینظر دیوان عمرو بن كلثوم 

  والشطر األول فى الدیوان :  ٨٢م ص ١٩٩١
  وأیام لنا غر طوال 

  ام : الوقائع . الملك :،أراد الملك ،  ، فأوقف الالم وهى لغة ربیعة . األی 
عن أبى عبیدة : إنما سمى األیام غرًا طواًال لعلوهم على الملك وامتناعهم منه لعزهم فأیامهم غر لهم وطوال على  

  أعدائهم . 
بیروت الطبعة  –در دار صا –جمعه وحققه وشرحه الدكتور حسن حمد  - وینظر : دیوان المثقب العبدى 

  . ٦٥م ص ١٩٩٦األولى 
.’ درأت : دفعت وبسطت ، ودرأت وضین البعیر . إذا بسطته على األرض ثم أبركته علیه لتشده به 

ان عریض منسوج من سیور طالوضین للهودج بمنزلة البطان للقتب والتصدیر للرحل والحزام للسرج ، أنه ب
 و م فتقول : ما لهذا الرجل یسافر دائمًا . هل ستبقى هذه عادتهأو شعر . ثم جعل الناقة بعد تأوهها تتكل

یصاله لمطلبه . قالت ذلك عندما بسطت لها    دوات الرحل ألشدها علیها أتبقى عادتى فى حمله وإ
  .  ١٩٧المفردات ص  )٢(
  . ٤٤٣،  ٤٤٢الكلیات ص  )٣(



  

  

٢٠٠  

  .)١(سویق لیخلص به  "

افى إال أن الخالص هو مازال عنه شوبه بعد أن كان فیه، " الخالص كالص وقال الراغب :
  والصافى قد یقال لما الشوب فیه ، ویقال : خلصته فخلص . ولذلك قال الشاعر : 

  .)٢(خالص الخمر من نسج الفـــدام  "

عبد المعبود بها وحده یاإلخالص بقوله : " هو القصد بالعبادة إلى أن  أبو البقاءوعرف 
  .)٣(سر والقول والعمل  "وقیل : تصفیة ال

 (ΡÎ) !$uΖø9t“Ρr& š�ø‹s9Î̄$! {فنجد أن تركیب (الدین + الخالص) قد ورد فى قوله تعالى :  أما فى السیاق القرآنى
|=≈tFÅ6ø9$# Èd,ysø9$$Î/ Ï‰ç7ôã$$sù ©!$# $TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 šÏe$!$# Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø:$# {  :٣، ٢[الزمر.[  

وقوله أال هللا الدین الخالص یقول تعالى ذكره أال هللا العبادة والطاعة وحده ال  قال الطبرى : "
شریك له خالصة ال شرك ألحد معه فیها فال ینبغى ذلك ألحد ألن كل ما دونه ملكه وعلى 

  .)٤(المملوك طاعة مالكه ال من ال یملك منه شیئًا "

هللا الدین الخالص أى الذى ال یشوبه وقال القرطبى : " الدین أى الطاعة وقیل العبادة . أال 
  .)٥(شىء "

ومن كالم المفسرین یتبین أن المعنى المراد لهذا التركیب هو ( عبادة اهللا التى ال شرك 
  فیها). 

وبالنظر فى القرآن الكریم یتضح أن هناك مصاحبة بین كلمة الدین ومادة اإلخالص بصور 
  مختلفة  . 

  هذا الموضع إحدى عشرة مرة .  فقد تكررت المصاحبة بینهما فى غیر

‰Ï {قال تعالى :  ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 š Ï e$!   ].  ٢[الزمر :  } #$

                                     
  . ٣٠٩المقاییس ص  )١(
  . ١٧٣المفردات ص  )٢(
  . ٦٤الكلیات ص  )٣(
  . ١٩١ص  ٢٣تفسیر الطبرى ج  )٤(
  . ٢٣٣ص  ١٥الجامع للقرطبى ج  )٥(



  

  

٢٠١  

$! {وقال تعالى :  tΒ uρ (# ÿρ â� É∆ é& �ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ï e$!   ] .  ٥[البینة:  } #$

لقول إن هذا االستعمال صار من ویدل هذا على مدى التالزم بین اللفظین لدرجة أنه یمكن ا
  المصطلحات القرآنیة ذات الدالالت اإلسالمیة فى القرآن الكریم .

فقد تكررت المصاحبة بینها وبین كلمة (الدین) فى  أما المصاحبة الثانیة فهى كلمة (القیم)

�š {القرآن الكریم خمس مرات منها قوله تعالى:  Ï9≡ sŒ Ú Ï e$! $# ÞΟ Í hŠ s) ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ  {  :٣٠[ الروم. [  

  ]٤٣[الروم:  } #$!») óΟÏ%r'sù y7yγô_uρ ÈÏe$#Ï9 ÉΟÍhŠs)ø9$# ÏΒ È≅ö6s% βr& u’ÎAù'tƒ ×Πöθtƒ �ω ¨Št�tΒ …çµs9 zÏΒ {وقال تعالى : 

  .)١(... " وأقم وجهك للدین القیم وهو دین اإلسالم " :قال القرطبى 

لمصاحبة ملمحًا داللیًا على كلمة الدین وهو ملمح االستقامة وعدم وقد أضفت هذه ا
وقد أشار إلى ذلك الطاهر بن عاشور بقوله : " والقیم وصف بوزن فیعل مثل هین .’ االعوجاج 

ولین یفید قوة االتصاف بمصدره أى البالغ قوة القیام ... والقیام حقیقته االنتصاب ضد القعود 
على انتفاء االعوجاج یقال : عود مستقیم وقیم فإطالق القیم على الدین  واالضطجاع ویطلق مجازاً 

  .)٢(تشبیه انتفاء الخطإ عنه باستقامة العود "

بقوله : " الدین القیم المستوى الذى ال عوج فیه وال  –أیضًا  – وسىلوقد أشار إلى ذلك األ 
  .)٣(انحراف عن الحق بوجه من الوجوه كما ینبئ عنه صیغة المبالغة"

" واختیار القرآن لوصف الدین  عبد العزیز سید األهل :وعن هذه المصاحبة یقول األستاذ / 
  .)٤(الذى یریده للناس بالقیم قد بنى كل ما فى هذه المادة من استقامة ودوام أو اعتزاز علیهما... "

تنوع وبعد هذا العرض یتضح أن المصاحبة اللغویة قد تنوعت معها داللة التركیب ب وأخیراً 
                                     

  . ٢٢٨ص  ٤قدیر ج ل، وینظر : فتح ا ٢٤ص  ١٤الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٩٣ص  ٢١التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٤١ص  ١١روح المعانى لأللوسى ج  )٣(
 –هل . المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة لیف عبد العزیز سید األأمن األشباه والنظائر فى القرآن الكریم ت )٤(

  . ٨٣م ص ١٩٨٠ -ه  ١٤٠٠القاهرة 



  

  

٢٠٢  

الكلمة المصاحبة فتركیب ( الدین + الخالص) یقصد به عبادة اهللا التى ال شرك فیها . وتركیب ( 
  القیم ) یقصد به اإلسالم .  –الدین 

والشك فى أن داللة التركیب األول تعود فى مضمونها إلى داللة التركیب الثانى ولكن یبقى 
  ة به . الملمح الداللى الخاص بكل تركیب له قیمته الخاص

   ***  
  الذكر الحكيم :

" الذكر ، بالكسر : الحفظ للشىء ،  فیقول صاحب القاموس المحیطأما عن كلمة الذكر 
كالتذكار ، والشىء یجرى على اللسان والصیت .. .. والثناء ، والشرف ، والصالة هللا تعالى 

الشجاع األبى ومن  والدعاء ، والكتاب فیه تفصیل الدین ووضع الملل . ومن الرجال : القوى
  .)١(المطر : الوابل الشدید ، ومن القول : الصلب المتین .. " 

الذكر ، بالكسر له معنیان : أحدهما : التلفظ بالشىء . والثانى ، إحضاره  وقال أبو البقاء :
  .)٢(فى الذهن بحیث ال یغیب عنه ، وهو ضد النسیان " 

:"الحاء والكاف والمیم أصل واحد ، وهو  رسابن فاأما كلمة الحكیم فعن أصل مادتها یقول 
  .)٣(" المنع 

: والحكمة قصبة للدابة سمیت بذلك ألنها تذللها لراكبها حتى تمنعها الجماح وقال الفیومى 
ونحوه ، ومنه اشتقاق الحكمة ألنها تمنع صاحبها من أخالق األرذال ... وأحكمت الشىء باأللف 

  .)٤(أتقنته فاستحكم هو صار كذلك " 

y7 {(الذكر + الحكیم) فى قوله تعالى : وفى السیاق القرآنى ورد تركیب  Ï9≡ sŒ çνθ è= ÷G tΡ 

š� ø‹ n= tã z ÏΒ ÏM≈ tƒ Fψ $# Ì� ø. Ï e%! $# uρ ÉΟ‹ Å3 ys ø9   ] .  ٥٨[آل عمران: }  #$

                                     
  .  ٥٦٠ص  ١القاموس المحیط ج  )١(
  .  ٤٥٦الكلیات ص  )٢(
  .  ٢٥٨المقاییس ص  )٣(
  .  ٩٠المصباح المنیر ص  )٤(



  

  

٢٠٣  

  . )١(والمقصود به " القرآن الكریم" كما ذكر المفسرون "
كیب حیث قال : " والذكر الحكیم " هذه المصاحبة عند تفسیره لهذا التر  الزمخشرى وقد علل

  .)٢(القرآن وصف بصفة من هو سببه أو كأنه ینطق بالحكمة لكثرة حكمه "
:  " .. أتى بصیغة المبالغة فیه ووصف بصفة من هو )٣( وقال أبو حیان فى البحر المحیط

و حكمة فى من سببه وهو اهللا تعالى أو كأنه ینطق  بالحكمة لكثرة حكمه . وقال الزجاج : وألنه ذ
تألیفه ونظمه ، ویجوز أن یكون بمعنى المحكم قاله الجمهور . أحكم عن طرق الخلل ومنه قوله 

ôM {تعالى :  yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u { :١[هود . [  

وفى الواقع إن مصاحبة كلمة (الحكیم) لكلمة ( الذكر) فى هذا التركیب لها قیمتها فى تحقیق 
. فلو أتى لفظ (الذكر) مجردًا عنها لما توصلنا إلى داللة ( القرآن  الداللة الناتجة عن هذا التركیب

الكریم ) إال فى وجود قرائن أخرى تفید ذلك ، أما هذا التركیب فقد صار مصطلحًا یطلق على 
  القرآن الكریم فهو بمثابة علم یطلق علیه ویتوصل الذهن إلیه عند إطالقه .  

  .)٤(: ابن حیوس قال 

ــم ك  ر الحكیـــم التوراة واإلنجیـــال  ما نسخ الذكـنسخت ذكرهـ

  الرحيق المختوم :
" الراء والحاء والقاف كلمة واحدة وهى الرحیق اسم  ابن فارسأما كلمة الرحیق فیقول عنها 

  .)٥(من أسماء الخمر ویقال هى أفضلها "

ر الشىء یقال وعن أصل كلمة المختوم یقول : " الخاء والتاء والمیم أصل واحد وهو بلوغ آخ
  . )٦(ختمت العمل ، وختم القارئ السورة ... وختام كل مشروب : آخره "

ورد تركیب ( رحیق + مختوم )  فى سیاق الحدیث عن نعیم األبرار فى  وفى القرآن الكریم

                                     
  .  ٣٠٩ص  ١، وینظر : البغوى ج  ٢٢٧ص ٢ینظر : الدر المنثور ج  )١(
  . ٣٢٣ص  ١الكشاف ج )٢(
  . ٤٩٩س  ٢البحر المحیط ج  )٣(
  . ٤٩٥ص  ٢دیوان ابن حیوس ج  )٤(
  . ٤٢٥المقاییس ص  )٥(
  . ٣٢٤المصدر السابق ص  )٦(



  

  

٢٠٤  

tβ {الجنة وذكر سبحانه وتعالى شرابهم فى الجنة . قال تعالى :  öθ s) ó¡ ç„  ÏΒ 9,‹ Ïm §‘ BΘθ çG ÷‚ ¨Β   { 

  ]. ٢٥طففین : [الم

  .)١(: "یسقى هؤالء األبرار من خمر صرف ال غش فیها " قال الطبرى

ومعنى المختوم كما رجح الطبرى : " أى آخره وعاقبته مسك أى هى طیبة الریح إن ریحها 
  .)٢(فى آخر شربهم یختم لها بریح المسك "

فنى ما فى الكأس  : هو الخمر الصافیة  " مختوم" أى ختامه مسك یعنى إذا وقال الواحدى
  .)٣(وانقطع یختم ذلك الشراب برائحة المسك "

إن تركیب ( رحیق + مختوم ) یدل على " الخمر التى یشربها األبرار  ومن هذا یمكن القول
  فى الجنة ومن سماتها أنها یشم منها فى آخرها رائحة المسك" وهذا ال یكون إال فى خمر الجنة . 

  ات اإلسالمیة فى القرآن الكریم .وهذا التركیب یعد من المصطلح

  : الروح األمين 
الروح : " والروح ، بالضم فى كالم العرب : النفخ ، سمى روحًا ألنه ریح قال ابن منظور عن  

  یخرج من الروح . ومنه قول ذى الرمة فى نار اقترحها وأمر صاحبه بالنفخ فیها فقال: 

 قـــدرا ةعله لها قیتبروحك ، واج  فقلت له ارفعها إلیك وأحیهــــا

  .)٤(أى أحیها بنفخك واجعله لها  "

فى سیاق الحدیث عن القرآن الكریم قال  وقد ورد تركیب  (الروح + األمین ) فى التنزیل العزیز
 ] . والمقصود١٩٣-  ١٩٢[الشعراء:  }#$}çµ̄ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tGs9 Éb>u‘ tÏΗs>≈yèø9$# tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒF… {تعالى : 

  به كما ذكر جمهور المفسرین جبریل علیه السالم .

                                     
/ ص  ١٩٨٧ - ه ١٤٠٧الریاض   - وینظر: كلمات قرآنیة یحیى المعلمى . دار المعلمى ١٠٥ص  ٣٠لطبرى ج ا )١(

١٦٥ .  
  . ١٠٧المصدر السابق ص  )٢(
  . ١١٨٤ص  ٢تفسیر الواحدى ج  )٣(
ه ١٤١٧. واضح الصمد الطبعة األولى دوالبیت فى دیوان ذى الرمة تقدیم وتحقیق . ٢٨٨ص  ٤اللسان ج  )٤(

  . ١٥٦م المجلد الثانى ص ١٩٩٧ -



  

  

٢٠٥  

ن القرآن لتنزیل رب العالمین نزل به جبریل إلیك . كمـا قال تعالى :  قال القرطبى :  %ö≅è {" المعنى وإ
tΒ šχ%x. #xρß‰tã Ÿ≅ƒÎ�ö9ÉfÏj9 …çµ̄ΡÎ*sù …çµs9̈“tΡ 4’n?tã y7Î6ù=s% { :١(] . أى یتلوه علیك فیعیه قلبك"٩٧[البقرة(.  

  .)٢(: " الروح األمین وهو جبریل علیه السالم " وقال الطبرى

  .)٣(وقد علل المفسرون وصفه باألمین فقالوا ألنه " أمین على وحى اهللا تعالى إلى أنبیائه "

الطاهر وهذا التركیب مصطلح قرآنى أطلق على جبریل علیه السالم فى القرآن الكریم وصار علمًا علیه قال 
   . فعندما یطلق ال ینصرف الذهن إال إلیه)٤(وح األمین) : جبریل وهو لقبه فى القرآن ""(الر  بن عاشور :

   -: )٥( قال الفرزدق

  ولو أرسل الروح األمین إلى امرئ
ــام رسالــة  إذا ألتت كفى هشـ

  سوى األنبیاء المصطفین األكارم 
 من اهللا فیهــــا  منزالت القواصم 

  :المسجد  [األقصى ، الحرام ] 
: "السین والجیم والدال أصل واحد مطرد یدل  ابن فارسأما عن أصل كلمة المسجد فیقول 

  على تطامن وذل . یقال سجد ، إذا تطامن ، وكل ما ذل فقد سجد .

  : قال حمیدقال أبو عمرو :، أسجد الرجل ، إذا طأطأ رأسه وانحنى  . 

ــا  فضـــول أزمتهــا أسجــدت  سجود النصـــارى ألربابهــ

  وقال أبو عبیدة مثله ، وقال : أنشدنى أعرابى أسدى : 

  وقلت لــه أسجــد للیلى فأسجــدا

  .)١(یعنى البعیر إذا طأطأ رأسه "

                                     
  . ١٣٨ص  ١٣الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ١١١ص  ١٩الطبرى ج  )٢(
  . ١٤٤ص  ٦زاد المسیر ج  )٣(
  . ١٨٩ص  ١٩التحریر والتنویر ح  )٤(
الطبعة  –ار الكتب العلمیة بیروت لبنان د –وان الفرزدق  شرحه وضبطه وقدم له األستاذ على قاعود دی )٥(

  . . الروح األمین : جبریل  ٦٠٧ص  م  ١٩٨٧  - ه  ١٤٠٧األولى 



  

  

٢٠٦  

فالمعنى الذى تشیر إلیه مادة (سجد) تدور حول معنى االنحناء وهذا المعنى هو الذى عرفه 
  العرب قبل اإلسالم كما یظهر من بیت حمید بن ثور السابق .

  .)٢(وقد عرف السجود عند الجاهلیین بمعنى التحیة التى تتضمن مشاعر الطاعة والوالء"" 

  : )٣( قال األعشى

ــد الكــرى  سجدنا لــــه ورفعنــــا عمارا  فلـما أتانـا بعیــ

  :)٤( وقال عمرو بن كلثوم مفتخرا

ــا صبى   تخر لــــه الجبابــــر ساجدینا  إذا بلغ الفطـــام لنــ

: " القاف والصاد والحرف المعتل أصل  ابن فارسكلمة ( األقصى ) فیقول عنها  أما
بعاد . من ذلك القصا : البعد ، وهو بالمكان األقصى والناحیة القصوى،  صحیح یدل على بعد وإ

  .)٥(وذهبت قصا فالن ، أى ناحیته ... وأقصیته أبعدته ... "

نه " وضع الجبهة على األرض ، وال یلزم أن بأ أما عن السجود فى الشرع فیعرفه أبو البقاء
  .)٧(. وعرف المسجد بأنه " موضع السجود والذى یصلى فیه ")٦(یكون على قصد العبادة "

عن معجزة  وقد ورد تركیب ( المسجد + األقصى ) مرة واحدة فى سیاق حدیث القرآن

≈z {اإلسراء . قال تعالى :  ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u� ó  r&  Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ Ï iΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 

’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ $# “ Ï% ©! $# $ oΨ ø. t�≈ t/ … çµ s9 öθ ym { :١[االسراء . [  

                                     
  . ٤٨٣المقاییس ص  )١(
   .١٩٤التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم / عودة خلیل أبو عودة ص  )٢(
  . ٨٣دیوان األعشى ص  )٣(
  . ، ومكان صبى "رضیع ١٠٠. معلقة عمرو بن كلثوم والبیت فى دیوانه ص  ١٤٥شرح المعلقات السبع ص  )٤(

  . "رضیع
  .  ٨٥٩المقاییس ص   )٥(
  . ٥١٣الكلیات ص  )٦(
  . ٨٧١المصدر السابق نفسه  )٧(



  

  

٢٠٧  

  والمقصود به كما ذكر المفسرون بیت المقدس وقد عللوا وصفه باألقصا . 

 : " والمسجد األقصى مسجد بیت المقدس ، وسمى األقصى ألنه كان فى ذلكقال أبو حیان 
  الوقت أقصى بیوت اهللا الفاضلة من الكعبة . 

: ویحتمل أن یرید باألقصى البعید دون مفاضلة بینه وبین سواه ، ویكون  وقال ابن عطیة
  .)١(المقصد إظهار العجب فى اإلسراء إلى هذا البعد "

  .)٢(: " ووصفه باألقصى اى األبعد بالنسبة إلى من بالحجاز " وقال األلوسى

مصاحبة كلمة ( األقصى ) لكلمة (المسجد ) فى االستعمال القرآنى قد كونت  ناوفى الواقع 
مصطلحًا قرآنیًا ، فقد صار علمًا یطلق على بیت المقدس . قال الطاهر بن عاشور مشیرًا إلى 
ذلك " وبهذا الوصف الوارد له فى القرآن صار مجموع الوصف والموصوف علمًا بالغلبة على 

الطاهر بن ثم أشار  )٣(ان المسجد الحرام علمًا بالغلبة على مسجد مكة "مسجد بیت المقدس كما ك
إلى أن هذا التركیب لم یستعمله العرب  من قبل حیث قال : " وأحسب أن هذا العلم له  عاشور

من مبتكرات القرآن فلم یكن العرب یصفونه بهذا الوصف ولكنهم لما سمعوا هذه اآلیة فهموا المراد 
  .)٤(لیاء "منه أنه مسجد إی

لكلمة (المسجد) فهى كلمة (الحرام) وقد تكرر ذلك فى خمسة عشر  أما المصاحبة الثانیة

É {موضعًا فى القرآن الكریم منها قوله تعالى :،  eΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# { 

  ] . ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٤[البقرة: 
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  وأطلق تركیب (المسجد الحرام ) على ( الكعبة وما یحیط بها من فناء متخذًا للعبادة ) . 

: " والمسجد الحرام هو الكعبة والفناء المحیط بالكعبة بمكة المتخذ قال الطاهر بن عاشور 

                                     
  . ٧ص  ٦البحر المحیط ج  )١(
  . ١١ص  ٨روح المعانى ج  )٢(
  . ١٥ص  ١٥ر والتنویر ج التحری )٣(
  . ١٥ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )٤(



  

  

٢٠٨  

  .)١(بالكعبة من طواف بها واعتكاف عندها وصالة " للعبادة المتعلقة

أو هو " المكان المعد للسجود أى للصالة وهو الكعبة والفناء المجعول حرمًا لها وهو یختلف 
  .)٢(سعة وضیقًا باختالف العصور من كثرة الناس فیه للطواف واالعتكاف والصالة "

ووصفه بالحرام ألنه ممنوع أن یعمل فیه بعض األعمال واألمور التى نهى عنها الشرع 
  الحنیف . 

إلى أن هذا التركیب من المصطلحات القرآنیة الجدیدة التى  الطاهر بن عاشوروقد ذهب 
أتى بها القرآن الكریم ولم یكن العرب فى الجاهلیة یستخدمونها للداللة على الكعبة وقد أكد هذا 

لطاهر بن عاشور بقوله " فأما المسجد الحرام فهو من األلقاب القرآنیة جعل علمًا على حریم ا
الكعبة المحیط بها وهو محل الطواف واالعتكاف ولم یكن یعرف بالمسجد فى زمن الجاهلیة إذ لم 
تكن لهم صالة ذات سجود والمسجد مكان السجود فاسم المسجد الحرام علم بالغلبة على المساحة 
المحصورة المحیطة بالكعبة ولها أبواب منها باب الصفا وباب بنى شیبة ولما أطلق هذا العلم على 
ما أحاط بالكعبة لم یتردد الناس من المسلمین وغیرهم فى المراد منهم فالمسجد الحرام من األسماء 

  .)٣(اإلسالمیة .. "

تكن تعرف الكعبة باسم من أن العرب فى الجاهلیة لم  الطاهر بن عاشورولكن ما ادعاه 
قد ذكر فیه هذا  لقیس بن الخطیم(المسجد الحرام ) أمر فیه نظر ألنى وجدت بیتًا من الشعر 

  .)٤(التركیب حیث قال : 

ــد الحرام ومـا ـــف  واهللا ذى المسجـ  جلل من یمنة لهــــا خنـ

العرب فى الجاهلیة قد عرفوا هذه  بل إن الطاهر بن عاشور نفسه قد أشار فى تعلیله التسمیة بالمسجد إلى أن
جعله إلقامة الصالة فى الكعبة كما  –التسمیة من قبل حیث یقول : " ولقب بالمسجد ألن إبراهیم علیه الصالة والسالم 

]  ولما انقرضت الحنفیة وترك أهل الجاهلیة الصالة تناسوا ٣٧براهیم:إ[ } uΖ−/u‘ (#θßϑ‹É)ã‹Ï9 nο4θn=¢Á9$#$ {حكى اهللا عنه

                                     
  . ١٢المصدر السابق ص  )١(
  .  ١٣المصدر السابق ص  )٢(
  . ٢٩ص  ٢ج  السابقالمصدر  )٣(
وخنف جمع خنیف  ١١١م ص١٩٦٧تح د. ناصر الدین األسد دار صادر بیروت دیوان قیس بن الخطیم  )٤(

  .     والیكون إال من الكتان خاصة وقیل الثوب الغلیظوهوأردئ الكتان وثوب خنیف یعنى ردئ 



  

  

٢٠٩  

صفه بالمسجد الحرام فصاروا یقولون : البیت الحرام . وأما قول عمر : إنى نذرت فى الجاهلیة أن أعتكف لیلة فى و 
  انتهى كالم الطاهر بن عاشور .  )١(المسجد الحرام فإنه عبر عنه باسمه فى اإلسالم  "

قیس بن  وفى الواقع إن المتأمل فیما ذكره الشیخ العالمة ابن عاشور وما أوردته من بیت
الخطیم الذى ذكر فیه تركیب (المسجد الحرام ) ویبین أن العرب فى الجاهلیة قد علموا هذه التسمیة 

  یمكن أن نستنتج منه رأیًا آخر یوفق بین األمرین ولعله أقرب إلى الصواب واهللا أعلم .

ئة وهو أن تركیب (المسجد الحرام ) قد مر بعدة مراحل فى االستعمال تبعًا لظروف البی
  والدیانة فى المجتمع الجاهلى .

  :استعمل فیها التركیب وشاع عندهم فى الجاهلیة نظرًا لوجود المتحنفین.فالمرحلة األولى 

العرب هذا التركیب وانقرض من االستعمال  ها: وهى المرحلة التى تناسى فیالمرحلیة الثانیة 
نها مرحلة (موت للتركیب فى عندهم وذلك نظرًا النقراض المتحنفین ویمكن أن نقول عنها إ

  االستعمال ) .

: وهى المرحلة التى أتى فیها اإلسالم ونزل فیها القرآن وهى مرحلة اإلحیاء المرحلة الثالثة 
  والخلود لهذا التركیب فى االستعمال . 

وهذه المرحلة لو نظرنا من خاللها ألمكن القول إن تركیب (المسجد الحرام) مصطلح قرآنى 
  الكریم أحیا استعماله بعد موته .ألن القرآن 

فكلمة (المسجد) عندما تطلق معزولة عن هذه .’ وللمصاحبة اللغویة فى هذا التركیب دورها 
المصاحبة قد ینصرف الذهن عن داللة (الكعبة) إلى دالالت أخرى . أما عندما تأتى فى صحبة 

  ب صار علمًا على ذلك .كلمة (الحرام) فال ینصرف الذهن إال إلى (الكعبة) .فهذا التركی

بقوله : " فغلب علیه هذا  التعریف التوصیفى فصار الطاهر بن عاشور وقد أشار إلى ذلك 
علمًا له بالغلبة فى اصطالح القرآن ... وعلمیته بمجموع الوصف والموصوف وكالهما معرف ... 

  .)٢(فحصل التعریف بمجموعهما  "

المسجد) قد تنوعت معها المصاحبة اللغویة ن كلمة (إمما سبق یتضح لنا  وخالصة القول
فتنوعت معها داللتها القرآنیة .. باإلضافة إلى أن المصاحبة اللغویة كان لها دورها فى أن یصبح 

                                     
  . ١٤ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )١(
  . ١٤ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )٢(



  

  

٢١٠  

الواردة فى  )١(تركیب (المسجد اْألقصى ) وتركیب (المسجد الحرام) " ضمن قائمة المصطلحات  "
  القرآن الكریم . 

***  

  الشجرة الملعونة :
  .)٢(: " الشجر من النبات ماله ساق یقال شجرة وشجر نحو ثمرة وثمر " ل الراغبقا

  أما كلمة اللعن فأصل المادة یدور حول معنى الطرد واإلبعاد . 
  .)٣(" الالم والعین والنون أصل صحیح یدل على إبعاد وطرد " قال ابن فارس :

  .)٤(" قال عنترةوقد استعمل العرب مادة اللعن فى هذا المعنى . 

 لعنت بمحــروم الشراب مصـــرم  رهــا شدنیةاهــــل تبلغنى د

  .)٥(" یصف الناقة أى نحیت وأبعدت لما لم یكن بها لبن وهو أصلب لها "

  : )٦وقال األعشى "

 وال یمنـع الكوماء منا نصیرهـــا  ن نزلوا بنــاإعن األضیاف لوال ن

  .)٧(مة اهللا تعالى ": " فاللعن هو اإلبعاد من رحأما فى الشرع 

                                     
  .  ١٩٦التطور الداللى بین لغة الشعر ولغة القرآن الكریم ص  )١(

. قطر . الطبعة األولى وینظر : فى شرف العربیة د. إبراهیم السامرائى . وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 
  . ٦٣،  ٦٢ص  ٤٢مة رقم ضمن سلسلة كتاب األ ه  ١٤١٥

  . ٢٨٧المفردات ص  )٢(
  .  ٩٢١المقاییس ص  )٣(
. وشدن : أرض أو قبیلة تنسب اإلبل إلیها .  ٢٠، ودیوان  عنترة ص  ١٥٢شرح المعلقات السبع ص  )٤(

  . والشراب : اللبن ، التصریم :، التقطیع
  . ألبى حاتم الرازى تحقیق عبد اهللا السامرائى  ١٩٤،  ١٩٣الكلمات اإلسالمیة والعربیة ص  الزینة فى )٥(
  . ٦٨دیوان األعشى ص  )٦(
  . ٦٧ص  ٢شرح النووى على صحیح مسلم ج  )٧(



  

  

٢١١  

: " اللعن الطرد واإلبعاد على سبیل السخط وذلك من اهللا تعالى فى اآلخرة  وقال الراغب
  .)١(عقوبة وفى الدنیا انقطاع من قبول رحمته وتوفیقه ، ومن اإلنسان دعاء على غیره "

 {قول اهللا تعالى:  فقد ورد تركیب ( الشجرة + الملعونة ) مرة واحدة وذلك فى أما فى السیاق القرآنى

$ tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ $ tƒ ö ”�9 $# û ÉL ©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& �ω Î) Zπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$ ¨Ζ= Ï j9 nο t� yf ¤±9 $# uρ sπ tΡθ ãè ù= yϑ ø9 $# ’ Îû Èβ# u ö� à) ø9 $# .... 

.وذلك " )٢(والجمهور من المفسرین على أن المقصود بهذا التركیب " شجرة الزقوم"] ٦٠:اإلسراء  }
  من ذكر لهذه الشجرة ". لما ورد فى سورة الصافات

$ {قال تعالى عنها  yγ ¯Ρ Î) ×ο t� yf x© ßl ã� øƒ rB þ’ Îû È≅ ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ø:   ] . ٦٤[الصافات:  } #$

  وقد علل العلماء ورود كلمة ( الملعونة) فى صحبة كلمة (الشجرة) على سبیل الوصف . 

ذنب لها  : " لعنت حیث لعن طاعموها من الكفرة والظلمة ألن الشجرة الفقال الزمخشرى
نما وصفت بلعن أصحابها على المجاز "   .)٣(حتى تلعن على الحقیقة وإ

وأصل ما قاله الزمخشرى منسوب إلى سیدنا عبد اهللا بن عباس حیث قال : " الملعونة یرید 
  .)٤(آكلها "

أیضًا هذا الرأى وزاد " ووصفها بذلك من المجاز فى اإلسناد وفیه من المبالغة وقال األلوسى 
ثم ذكر تعلیًال آخر لهذا الوصف وهو أن المراد : لعنها نفسها ویراد باللعن معناه اللغوى  )٥(" ما فیه

وهو البعد فهى لكونها فى أبعد مكان من الرحمة وهو أصل الجحیم الذى تنبت فیه ملعونة حقیقة 
")٦(.  

نعم : " وتقول العرب لكل طعام مكروه ضار : ملعون وسألت بعضهم فقال وقال الزمخشرى 

                                     
  .  ٥٠٥المفردات ص  )١(
  . ٥٣ص  ٦البحر المحیط ج  )٢(
  . ٢٧ص  ٣، والكشاف ج  ٥٣ص  ٦البحر المحیط ج  )٣(
  . السابق نفسه  المصدر )٤(
  . ١٠١ص  ٨روح المعانى ج  )٥(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٦(



  

  

٢١٢  

  .)١(الطعام الملعون القشب الممحوق ... "

إن تركیب ( الشجرة الملعونة ) من المصطلحات التى أوردها القرآن الكریم  وخالصة القول
  ویدل على ( شجرة الزقوم ) التى تنبت فى أصل الجحیم ) . 

  والمصاحبة اللغویة أساس فى تكوین هذا المصطلح كما هو واضح . 

***  

  :المشعر الحرام  
: " والمشعر : المعلم والمتعبد من متعبداته ، والمشاعر : المعالم التى ندب  قال ابن منظور

اهللا إلیها وأمر بالقیام علیها ، ومنه سمى المشعر الحرام ألنه معلم للعبادة وموضع ؛ قال : ویقولون 
  .)٢(هو المشعر الحرام والمشعر وال یكادون یقولونه بغیر األلف والالم "

فى إطار الحدیث عن عبادة  رد هذا التركیب ( المشعر + الحرام) فى القرآن الكریموقد و 

#!  {الحج وما ینبغى على الحجیج أن یفعلوه . قال تعالى :  sŒ Î* sù Ο çF ôÒ sù r& ï∅ Ï iΒ ;M≈ sù t� tã 

(#ρ ã� à2 øŒ $$ sù ©! $# y‰Ψ Ïã Ì� yè ô± yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9   ] . ١٩٨[البقرة: } .....  #$

  .)٣(لى أن المقصود بالمشعر الحرام " المزدلفة كلها "وقد ذهب المفسرون إ

  .)٤(: " والمشعر : المعلم ألنه معلم العبادة ، ووصف بالحرام لحرمته "قال الزمخشرى 

: فى تعلیل الوصف بالحرام ألنه " ممنوع أن یفعل فیه ما نهى عنه من  وقال أبو حیان
  .)٥(محظورات اإلحرام "

والمشعر اسم مشتق من الشعور أى العلم أو من الشعار أى : " وقال الطاهر بن عاشور 

                                     
  .  ٢٧ص  ٣ج  الكشاف)١(
  . ١٣٠ص  ٥اللسان ج  )٢(
وینظر : روح المعانى لأللوسى ج  – ٢٠٣ص  ١وینظر زاد المسیر ج  . ٢٤٢ص  ١تفسیر ابن كثیر ج  )٣(

  ٤٨٤ص  ١
  . ٢٢٤ص  ١الكشاف ج  )٤(
  . ١٠٥ص  ٢ط ج البحر المحی )٥(



  

  

٢١٣  

العالمة ألنه أقیمت فیه عالمة كالمنار فى عهد الجاهلیة ولعلهم فعلوا ذلك ألنهم یدفعون من 
عرفات آخر المساء فیدركهم غبس ما بعد الغروب وهم جماعات كثیرة فخشوا أن یضلوا الطریق 

الحرام ) ألنه من أرض الحرم بخالف عرفات فیضیق علیهم الوقت ووصف المشعر بوصف (
  .)١(والمشعر الحرام هو المزدلفة "

أن تركیب (المشعر الحرام) " أحد المصطلحات اإلسالمیة المتعلقة  ومما سبق یظهر
. وهو " من حیث المكان یقع فى منتصف الطریق بین مكة وجبل عرفات فى )٢(بموضوع الحج "

سك الحج حیث یفرض على الحاج أن یقضى جزءًا من اللیل فیه مكان یسمى المزدلفة وهو أحد منا
  .)٣(لیلة العاشر من ذى الحجة وهو قادم من عرفات إلى منى "

ویظهر لنا دور المصاحبة فى تكوین هذا المصطلح اإلسالمى فقد " كونه السیاق القرآنى 
ذه الصیغة عندما وصف القرآن هذا الموضع بأنه مشعر وبأنه حرام وبذلك خصص القرآن ه

  .)٤(بموضوع محدد یعرفه الحجاج فى طریقهم من عرفات إلى منى "

وادعى د . عودة خلیل أبو عودة بأن هذا التركیب لم یرد فى الشعر الجاهلى حیث قال: " 
ولم یعرف الشعر الجاهلى هذا االسم ولم یكن هذا ضمن ما یهتم به الزائرون الجاهلیون وهم فى 

  .)٥(طریقهم إلى الكعبة  "

ذكر فیه هذا التركیب  ألحیحة بن الجالحولكن هذه الدعوى فیها نظر ألنى قد وجدت بیتًا 
  )٦(وهو شاعر جاهلى حیث قال : 

 حجــــت قریش لـه وما نحروا   إنى والمشعــــر الحرام ومـا 

ولكن لیس معنى ذلك أنهم فى الجاهلیة كانوا یجعلونه من مناسك الحج عندهم كما هو 

                                     
  . ٢٤٠ص  ٢التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٢٤٧التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن ص  )٢(
  . ٦٣فى شرف العربیة . إبراهیم السامرائى ص  )٣(
  . ٢٤٧التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص )٤(
  المصدر السابق نفسه )٥(
  . یحة بن الجالح ص    دیوان أح )٦(



  

  

٢١٤  

  اإلسالم . الحال فى

***  

  :الشهر الحرام 
عن الشهر : " الشین والهاء والراء أصل صحیح یدل على وضوح فى  یقول ابن فارس

ضاءة . من ذلك الشهر ، وهو فى كالم العرب الهالل ، ثم سمى كل ثالثین یومًا باسم  األمر وإ
ومًا باسم الهالل فى الهالل فقیل شهر . قد اتفق فیه العرب والعجم ، فإن العجم یسمون ثالثین ی

  .)١(لغتهم "

  وقد ورد فى القرآن الكریم (الشهر + الحرام ) خمس مرات . 

�ã {قال تعالى :  öκ ¤¶9 $# ãΠ# t� pt ø: $# Ì� öκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# t� pt ø: $# àM≈ tΒ ã� çt ø: $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% {  :١٩٤[البقرة . [  

y7 {قال تعالى :  و tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã Ì� öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù {  : ٢١٧[ البقرة. [  

  ].٢[المائدة:   } #$:pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ�=ÏtéB u�È∝̄≈yèx© «!$# Ÿωuρ t�öκ¤¶9$# tΠ#t�ptø$ {قال تعالى : و

  ]٩٧لمائدة: [ا } Ÿ≅yèy_ ª!$# sπt6÷ès3ø9$# |MøŠt7ø9$# tΠ#t�ysø9$# $Vϑ≈uŠÏ% Ä¨$̈Ζ=Ïj9 t�öκ¤¶9$#uρ tΠ#t�ysø9$# {قال تعالى : و

ویطلق هذا التركیب على ( جمیع األشهر الحرم وهى أربعة : واحد فرد وثالثة سرد وهى ذو 
  القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ) . 

 {وعندما یطلق هذا التركیب فى القرآن فقــد یراد به أحد هذه األشهر كما فى قوله تعالى: 

ã� öκ ¤¶9 $# ãΠ# t� pt ø: $# Ì� öκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# t� pt ø: $# àM≈ tΒ ã� çt ø: $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% {  :فالمراد به هنا " شهر ١٩٤[البقرة  [

  .  أبو حیان فى البحر المحیطكما أشار إلى ذلك  )٢(ذى القعدة " 

امِ قِتَالٍ  {وقد یراد جمیع هذه األشهر كما فى قوله تعالى :  ـهْرِ الْحَرَ  يَسْأَلونَكَ ـعَنِ الشَّ
ان أن (أل) فى (الشهر) هنا " یحتمل أن تكون للجنس فیراد ]  ذكر أبو حی٢١٧[ البقرة :  } فِيهِ 

                                     
  .  ٥١٨المقاییس ص  )١(
  . ٧٧ص  ٢البحر المحیط ج  )٢(



  

  

٢١٥  

  .)١(به األشهر الحرم ، وهى ذو القعدة ، وذو الحجة والمحرم ورجب  "

فقال : " والتعریف فى الشهر الحرام تعریف الجنس ..  الطاهر بن عاشوروقد ذهب إلى هذا 
  .)٢(فالمراد بیان حكم أى شهر من كان من األشهر الحرم وأى قتال "

  .)٣(: " وسمیت حرامًا لتحریم القتال فیها " یقول أبو حیانوعن تعلیل وصف ( الشهر بالحرام ) 

: " فیحمل هذا الوصف على ما یناسبه بحسب الموصوف الذى  ویقول الطاهر بن عاشور
یجرى علیه وهو فى كل موصوف یدل على أنه مما یتجنب جانبه فیكون تجنبه للتعظیم أو مهابته 

و ذلك فیكون وصف مدح ویكون تجنبه للتنزه عنه فیكون وصف ذم كما تقول : الخمر حرام أو نح
")٤(.  

أن هذا التركیب ( الشهر + الحرام) لم یرد فى القرآن إال عن التعبیر وخالصة القول هى 
عن ( األشهر الحرم األربعة ) وهى : ( ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد ) فهو كالعلم 

ها وساعد على تحقیق ذلك المصاحبة اللغویة بین كلمتى ( الشهروالحرام ) حتى عند التعبیر علی

# {بصیغة الجمع لم تنفك هذه المصاحبة قال تعالى :  sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã� åκ ô− F{ $# ãΠ ã� çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù 

t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ {  :٥[التوبة. [  

فى قوله  لسان األعشىأن هذا التركیب قد ورد فى الشعر الجاهلى على ومن الجدیر بالذكر 
)٥(:  

 ولست مــن الكرام بنــــى العبید  بنو الشهر الحــرام فلیست منهم

  :)٦(  النابغة الذبیانىوفى قول 

                                     
  . ١٥٤ص  ٢المصدر السابق ج  )١(
  .  ٣٢٥،  ٣٢٤ص  ٢التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ١٥٤ص  ٢البحر المحیط ج  )٣(
  . ٥٦،  ٥٥ص  ٧التحریر والتنویر ج  )٤(
  . ٦٥دیوان األعشى ص   )٥(
  . ٢١٤دیوان النابغة ص  )٦(



  

  

٢١٦  

 ربیـــع الناس والشهـر الحــرام  فـإن یهلك أبـــو قابوس یهلك

***  

  : الصبر الجميل
: " الصبر ، وهو الحبس ، یقال صبرت نفسى على ذلك األمر أى حبستها  یقول ابن فارس

  قال : 

 ترســــو إذا نفس الجبان تطلع  فصبرت عارفـــة لذلك حـــرة

والمصبورة المحبوسة على الموت ن ونهى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن قتل شىء من 
  .)١(الدواب صبرًا  "

ك فى ضیق ، یقال صبرت الدابة حبستها بال علف وصبرت : " الصبر اإلمساوقال الراغب 
فالنًا خلفته خلفة ال خروج له منها والصبر حبس النفس على مایقتضیه العقل والشرع او عما 
یقتضیان حبسها عنه .. فإن كان حبس النفس لمصیبة سمى صبرًا ال غیر ویضاده الجزع ..  

")٢(.  

  .)٣(كثیر "أما عن كلمة الجمال " فالجمال الحسن ال

وقد ورد فى القرآن الكریم كلمتا ( الصبر والجمیل ) مقرونین وذلك فى ثالثة مواضع ویالحظ 
أن الصبر عندما وصف فى القرآن فلم یوصف إال بهذا الوصف . قال تعالى مبینًا ما قاله نبى اهللا 

ρ{یعقوب علیه السالم عندما ابتلى بفقد ابنه یوسف علیه السالم .قال تعالى :  â !% y` uρ 4’ n? tã 

 Ïµ ÅÁŠ Ïϑ s% 5Θ y‰ Î/ 5> É‹ x. 4 tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 Ý¡ àÿΡ r& # \� øΒ r& ( ×� ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd ( ª! $# uρ 

                                     
  .  ٥٦١المقاییس ص  )١(

فعن جابر رضى اهللا عنهمل قال : نهى رسول اهللا أن یقتل شىء من الدواب صبرًا . الحدیث فى صحیح الجامع 
  ( صحیح) .  نىقال الشیخ األلبا ١٢٧٩٥رقم  ١٢٨٠ص 

  . ٣٠٦المفردات للراغب ص  )٢(
  . ١١٠المصدر السابق ص  )٣(



  

  

٢١٧  

ãβ$ yè tG ó¡ ßϑ ø9 $# 4’ n? tã $ tΒ tβθ àÿ ÅÁ s? { :١٨[یوسف. [  

كرر لهم هذه  –ه الذى احتجزه یوسف علیه السالم مع –وكذلك عندما أتوه فى المرة الثانیة دون أن یأتوا بأخیهم 
 tΑ$s% ö≅t/ ôMs9§θy™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡àÿΡr& #X�ö∆r& ( ×�ö9|Ásù î≅ŠÏΗsd ( |¤tã ª!$# βr& Í_u‹Ï?ù'tƒ óΟÎγÎ/ $·èŠÏΗsd 4 …çµ̄ΡÎ) {المقولة قال تعالى : 

uθèδ ÞΟŠÎ=yèø9$# ÞΟŠÅ6ysø9$# {  :٨٣ٍ[ یوسف . [  

�÷ {والموضع الثالث فى قوله تعالى  É9 ô¹ $$ sù # Z� ö9 |¹ ¸ξŠ Ïϑ y_ { :٥[ المعارج .[  

 %tΑ$s {فى معنى الصبر الجمیل " ومعناه الذى ال شكوى فیه إلى الخلق أال ترى إلى قوله : قال الزمخشرى 

!$yϑ̄ΡÎ) (#θä3ô©r& Éo\t/ þ’ÎΤ÷“ãmuρ ’n<Î) «!$# ãΝn=ôãr&uρ š∅ÏΒ «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? { )٨٦[ یوسف:  )١ . [  

  .)٢(جمیل هو الذى ال جزع فیه وال شكوى ": " والصبر القال القرطبى 

: " ووصف ( جمیل ) یحتمل أن  صاحب التحریر والتنویروعن أهمیة هذا الوصف یقول 
  یكون وصفًا كاشفًا إذ : الصبر كله حسن دون الجزع كما قال إبراهیم بن كنیف النبهانى : 

 ولیس على ریب الزمان معـــول  تصبر فإن الصبر بالحر أجمـــل

  ى أجمل من الجزع . أ

  .)٣(ویحتمل أن یكون وصفًا مخصصًا "

ن كنت أمیل إلى االحتمال الثانى ألن المقصود تحقیق أعلى درجات الصبر للمؤمن كما  وإ
ألن جمال الصبر أحسن أحواله ، وهو " الذى ال یخالطه شىء مما  –علیه السالم  –فعل یعقوب 
  .)٤(الصبر " ةینافى حقیق

ركیب ( صبر + جمیل ) أو ( صبرًا + جمیًال ) من المصطلحات إن ت ویمكن القول
اإلسالمیة ال سیما وأن معناها یعود إلى المعنى الشرعى وهو " الصبر مع عدم الشكوى إلى الخلق 

  أو فعل ما ینافى الشرع" . 

                                     
  . ٤٥٢ص  ٢الكشاف ج  )١(
  . ١٥٢ص  ٩للقرطبى ج الجامع  )٢(
  . ٢٣٩ص  ١٢التحریر والتنویر ج  )٣(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٤(



  

  

٢١٨  

  وهذا المفهوم مفهوم إسالمى محض .

***  
  :الصراط المستقيم 

  لمة (الصراط) السراط بالسین . قد ذهب أصحاب المعاجم إلى أن أصل ك

: " الصاد والراء والطاء وهو من باب اإلبدال ، وقد ذكر فى السین وهو  قال  ابن فارس
  الطریق ؛ قال :  

 )١("وأحملهـم على وضح الصـراط    أكـر على الحروریین مهـــرى

  : " وأصل صاده سین قلبت مع الطاء صادًا لقرب مخارجها . وفى اللسان 

  .)٢(هرى : الصراط والسراط والزراط الطریق "الجو 

: " سرطته أسرطه من باب تعب سرطًا بلعته واسترطنه على افتعلت والسراط وقال الفیومى 
  .)٣(الطریق ویبدل من السین صاد فیقال صراط "

: " السراط الطریق المستسهل ، أصله من سرطت الطعام وزردته ابتلعته فقیل وقال الراغب 
  . )٤(رًا أنه یبتلعه سالكة ، أو یبتلع سالكه"سراط ، تصو 

: " وقال قوم : سمى الصراط ألنه یسترط الناس ، أى یبلعهم . وقیل وقال أبو حاتم الرازى 
للطریق صراط ألنه یسترطهم فیذهب بهم . قال : وكذلك شأن الطریق یرى الجماعة إذا انتشروا فى 

كما سمى طریقًا لطروقهم األزقة . واسترط معناه  الطریق ، فكأن الطریق قد استطرهم فذهب بهم ،
  .)٥(ابتلع ومنه السرطراط وهو طعام یبتلع من غیر مضغ فكأن الصراط سمى بذلك"

: " واالستقامة یقال فى الطریق الذى یكون على  الراغب أما كلمة (المستقیم ) فیقول عنها

                                     
  .  ٥٦٩المقاییس ص  )١(
  . ٣١٧ص  ٤اللسان ج  )٢(
  . ١٦٥المصباح المنیر ص  )٣(
  . ٢٥٨المفردات ص  )٤(
  . ٢١٧الزینة فى الكلمات اإلسالمیة ص  )٥(



  

  

٢١٩  

  .)١(خط مستو وبه شبه طریق المحق "

فهذا تركیب شاع استعماله فى القرآن الكریم وورد فى  المستقیم )أما عن تركیب ( الصراط 

$   {ثالثة وثالثین موضعًا منها قوله تعالى :  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ ≡ u� Å _Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9   ] . ٦[الفاتحة:  } #$

ن اختلفت ألفاظ المفسرین فى التعبیر  وقد ذهب العلماء إلى أن المقصود به ملة اإلسالم وإ
  عن ذلك. 

: "هو دین اهللا الذى ال یقبل من العباده غیره . والمستقیم صفة الصراط وهو لقرطبى قال ا
  .)٢(الذى ال اعوجاج فیه وال انحراف "

  .)٣(: " والصراط المستقیم وهو دین اهللا ارتضاه لعباده وهو اإلسالم "وقال الطبرى 

د فى القرآن ور  )٤(إن مصطلح (الصراط المستقیم) مصطلح إسالمى مشهور " وفى الواقع
الكریم ویدل على ( اإلسالم) وكان للمصاحبة اللغویة دورها فى تكوینه ومن المصاحبات التى 
وردت مع كلمة (الصراط) فى القرآن الكریم كلمة ( السوى) وقد تكررت هذه المصاحبة فى 

û {موضعین قال تعالى :  Í_ ÷è Î7 ¨? $$ sù x8 Ï‰ ÷δ r& $ WÛ≡ u� ÅÀ $ wƒ Èθ y™ {  :٤٣[ مریم. [  

] . ١٣٥[طـه:  } #$tβθßϑn=÷ètG|¡sù ôtΒ Ü=≈ysô¹r& ÅÞ≡u�Å_Ç9$# Äd“Èθ¡¡9$# ÇtΒuρ 3“y‰tF÷δ  {ل تعالى : وقا

  والمقصود بهذا التركیب ( دین اإلسالم) . 

 tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ)tGó¡ßϑø9$#$ {: " والصراط :الطریق وهو مستعار هنا للدین واالعتقاد. كقوله:  قال ابن عاشور

  .)٥(] .والسوى : فعیل بمعنى مفعول أى الصراط السوى وهو مشتق من التسویة  "٦[الفاتحة:  }

" أهدك صراطًا سویًا أى أرشدك إلى دین مستقیم فیه  اآلیة األولىقال القرطبى فى 

                                     
  . ٤٦٦المفردات ص  )١(
  . ١١٤ص  ١٥، وینظر : ج  ١٤٨،  ١٤٧ص  ١ى ج ) الجامع للقرطب٢(
  . ٤٠ص  ٦تفسیر الطبرى ج  )٣(
   ٦٤، وینظر : فى شرف العربیة ص  ٤٦٥التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص )٤(
  . ٣٤٨ص  ١٦التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٢٢٠  

  .)١(النجاة"

: " یقول أبصرك هدى الطریق المستوى الذى ال تضل فیه إن لزمته وهو دین  وقال الطبرى
  .)٢(ذى ال اعوجاج فیه" اهللا ال

أن تركیب ( الصراط السوى ) یدل أیضًا على ( دین اإلسالم ) ومن خالل  ومما سبق یظهر
النظر فى كل من تركیب (الصراط المستقیم ) وتركیب ( الصراط السوى ) وما دل علیه كل تركیب 

  یمكن اعتبارهما من باب المترادف . 

(السوى ) بالمستقیم كما هو ظاهر فى كالم  ومما یقوى هذا أن من المفسرین من فسر
  .)٣(القرطبى السالف ذكره . وكذلك قول البیضاوى " الصراط السوى : المستقیم " 

  .)٤(وتفسیر األلوسى للسوى فى اآلیة بأنه " المستقیم " 

ویؤید هذا ما ذكره ابن منظور " واالستقامة االعتدال ، یقال : استقام له األمر . وقام الشىء 
  .)٥(استقام : اعتدل واستوى " و 

***  

  الصالة الوسطى : 

  أما عن كلمة الصالة فأصلها فى اللغة " الدعاء" . 

وقد " وردت شواهد شعریة تدل على أن الكلمة حملت معنى الدعاء والطلب فى لغة العرب 
")٦( .  

  یصف خمرًا :  األعشىقال 

                                     
  . ١١١ص  ١١الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٩٠ص  ١٦الطبرى ج  )٢(
  . ٨٠ص  ٤تفسیر البیضاوى ج  )٣(
  . ٥٩٤ص  ٨روح المعانى لأللوسى ج  )٤(
  .  ٥٤٥ص  ٧اللسان ج  )٥(
  . ١٨١التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص  )٦(



  

  

٢٢١  

  وصهباء طاف یهودیها
 وقابلهـا الریـــح فــى  دنهـا

  وأبرزها ، وعلیها ختم 
 وصلى علـــى دنهــــا وارتسم 

  .)١(قال :، دعا لها أن ال تحمض وال تفسد "

  : )٢(أیضًا  األعشىوقال 

 یومًا فـــإن لجنب المرء مضطجعـاً   ضىمعلیك مثــل الذى  صلیت فاغت

لى اهللا فهى : " الصالة المعهودة من العبادة التى علمها الرسول ص أما الصالة فى الشرع
علیه وسلم وهى أقوال وأفعال یقصد بها تعظیم اهللا مفتتحة بالتكبیر ( اهللا أكبر) ومختتمة بالتسلیم 

  .)٣((السالم علیكم) بشروط خاصة وضعها لذلك "
" الواو والسین والطاء بناء صحیح یدل  ابن فارسأما عن كلمة (الوسطى) فعن مادتها یقول 

  .)٤(: أوسطه ووسطه " على العدل والنصف ، وأعدل الشىء

فى سیاق الحث على  أما تركیب ( الصالة + الوسطى ) فقد ورد فى القرآن الكریم
  المحافظة على الصلوات الخمس وخص بالذكر ( الصالة الوسطى) .

θ#) {قال تعالى : Ýà Ïÿ≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9   ] .٢٣٨[البقرة:  } #$

  .)٥(تعیین هذه الصالة والراجح أنها " صالة العصر" "واختلف العلماء فى 

: "والصواب من القول فى ذلك ما تظاهرت به األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا قال الطبرى 
علیه وسلم ... وهو أنها صالة العصر والذى حث اهللا تعالى على ذكره ... من نظیر الذى روى 

  .)٦(لیه ... "عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فى الحث ع

والدلیل على صحة هذا الرأى ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أنه قال یوم األحزاب: " 

                                     
  . . وارتسم : دعا ، وتعوذ  ١٩٦، والبیت فى دیوان األعشى ص  ٣٨٦ص  ٥اللسان ج  )١(
  . ١٠٦ظر : دیوان األعشى ص وین ٥٤٩المقاییس ص  )٢(
  .  ١٨٢التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص  )٣(
  . ١٠٥٢المقاییس ص  )٤(
 ١وینظر تفسیر أبى السعود ج  ٢٠٩ص  ٣قرطبى ج لل، والجامع  ٢٥٠،  ٢٤٩ص  ٢البحر المحیط ج  )٥(

  .  ٥٢٣ص  ٤، والبغوى ج  ٢٣٥ص 
  . ٥٦٦ص  ٢الطبرى ج  )٦(



  

  

٢٢٢  

  .)١(" شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر

كیف قامت المصاحبة اللغویة فى هذا التركیب بابتكار مصطلح إسالمى جدید  ومما سبق یظهر
  طلق هذا المصطلح فال ینصرف الذهن إال إلى هذه الداللة .یطلق على ( صالة العصر ) فإذا ما أ

  :  الطامة الكبرى

  أما كلمة الطامة فعن معناها فى المعجم 

: " طممت البئر وغیرها بالتراب طمًا من باب قتل مألتها حتى استوت مع یقول الفیومى 
  .)٢(قیل للقیامة طامة"األرض وطمها التراب فعل بها ذلك ، وطم األمر طمًا أیضًا عال وغلب ومنه 

: "طم الماء یطم طما وطمومًا : عال وغمر . وكل ماكثر وعال حتى  ویقول ابن منظور
غلب فقد طم یطم . وطم الشىء یطمه طمًا : غمر .. وأصله من طم الشىء إذا عظم . وطم 

وسواها ؛ اإلناء طمًا : مأله حتى عال الكیل أصباره . وجاء السیل فطم ركیة آل فالن إذا دفنها 
  قال ابن برى للراجز : 

ــم تكلم   فصبحت والطیر ل

ــم   خابیة طمت بسیل مفع

ویقال للشىء الذى یكثر حتى یعلو : قد طم وهو یطم طما . وجاء السیل فطم كل شىء أى 
  .)٣(عاله ، ومن ثم قیل : فوق كل شىء طامة ، ومنه سمیت القیامة طامة " 

یقال له الطم والرم وطم على كذا وسمیت القیامة  " الطم البحر المطموموقال الراغب : 
  .)٤(طامة لذلك 

# {فى القرآن الكریم مرة واحدة فى قوله تعالى:  )الطامة  الكبرىوقد ورد تركیب (  sŒ Î* sù 
ÏN u !% y` èπ ¨Β !$ ©Ü9 $# 3“ u� ö9 ä3 ø9   ] . ٣٤[النازعـات: } #$

                                     
الطبعة  –محمد ناصر الدین األلبانى الناشر / غراس للنشر والتوزیع  –السنة والكتاب الثمر المستطاب فى فقه  )١(

 ةحمد وأبو داود وفى معناه أحادیث كثیرة صحیحأوذكر الشیخ األلبانى أن هذا الحدیث رواه مسلم و  ٥٩األولى ص 
  . قاله الترمذى –وسلم وغیرهم  وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى صلى اهللا علیه

  . ٢٢٦المصباح المنیر ص  )٢(
  .  ٦٤٤ص  ٥اللسان ج  )٣(
  .  ٣٤٣المفردات ص  )٤(



  

  

٢٢٣  

  والمقصود بهذا التركیب (القیامة ) كما ذكر المفسرون .

:  الطامة الكبرى وهو یوم القیامة . قال ابن عباس سمیت بذلك ألنها تطم بن كثیر قال ا
  .)١(على أمر هائل مفظع " 

  .)٢(" وهى القیامة لطمومها على كل هائلة " قال الزمخشرى : 

وقد ذكر األلوسى أهمیة وصفها بالكبرى عند تفسیره الطامة حیث قال : " والطامة أعظم الدواهى ألنه 
  .)٣(بمعنى عال ... وعلوها على الدواهى غلبتها علیها فیرجع لما ذكر فوصفها بالكبرى للتأكید"من طم 

  .)٤(وقال أیضًا " وكونها كبرى باعتبار أنها اعظم من جمیع الدواهى مطلقًا " 

ات اإلسالمیة التى وردت فى ح) یعد من المصطللطامة الكبرى وفى الواقع إن تركیب ( ا
ص داللتها فجعلها اسمًا من أسماء القیامة وقد أشار إلى ذلك األلوسى بقوله : " القرآن الكریم وخص

  .)٥(وأنت تعلم أن الطامة الكبرى صارت كالعلم للقیامة " 

وقد تحدث الطاهر بن عاشور عن القیمة الداللیة المستوحاه من هذا المصطلح والتعبیر به 
.. وهذا الوصف یؤذن بالشدة والهول إذ ال یقال حیث قال : " والمراد بالطامة الكبرى : القیامة .

) فكان هذا أصرح الكبرىمثله إال فى األمور المهولة ثم بولغ فى تشخیص هولها بأن وصفت بـ (
  .)٦(الكلمات لتصویر ما یقارن هذه الحادثة من األهوال " 

  

***  

  العذاب [ األدنى ، األكبر ]:

  :  تشیر داللة العذاب فى المعاجم العربیة إلى

                                     
  .  ٤٦٩ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج  )١(
  .  ٥٤٢ص  ٤الكشاف ج  )٢(
  .  ٢٣٦ص ١٥روح المعانى لأللوسى ج  )٣(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٤(
   المصدر السابق نفس الصفحة. )٥(
  .  ٩٠ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )٦(



  

  

٢٢٤  

  .)١(" النكال والعقوبة ، یقال : عذبته تعذیبًا وعذابًا " -١

  .)٢(" كل ما شق على النفس " -٢

  .)٣(: " العذاب هو اإلیجاع الشدید " وقال الراغب

  .)٤(بأنه " كل ما شق على اإلنسان ویمنعه من مراده " وعرفه أبو البقاء

  .)٥(أو هو : " األلم الثقیل ، جزاء كان أو ال "

اختلف العلماء فى أصل (العذاب ) فى كالم العرب فقیل إن " أصله فى كالم العرب وقد 
  .)٦(الضرب ثم استعمل فى كل عقوبة مؤلمة "

  :)٧( زهیرواحتج أصحاب هذا القول ببیت 

ــدو إذا خشیت  منه العذاب تمد منه الصلب والعنقــا  وخلفها سائق یحـ

  .)٨(طرفها " أى السوطوقیل : " أصل التعذیب إكثار الضرب بعذبة 

  .)٩(وقیل : " أصل العذاب فى كالم العرب من العذب وهو المنع "

وذلك من قولهم : " عذبه عنه عذبًا ، وأعذبه إعذابًا ، وعذبه تعذیبًا منعه وفطمه عن األمر 
  .)١٠(. وكل من منعته شیئًا ، فقد أعذبته وعذبته "

                                     
  .  - عذب  –مادة  ١٤١ص  ٦اللسان ج  )١(
  . ٥٨٩الوسیط ص  )٢(
  . ٣٦٦المفردات ص  )٣(
  .  ٥٩٨الكلیات ص  )٤(
  . ٦٥٤المصدر السابق ص  )٥(
  . ٢٣٧المصباح المنیر ص  )٦(
الثانى منه : اللحاق تمد ، وروایة الشطر  ٤١، وینظر : دیوان زهیر ص  ٧٢٣البیت فى المقاییس ص  )٧(

  . والصلب : الظهر –الصلب والعنقا 
  . ٣٦٦المفردات ص  )٨(
  . ١١٦ص  ٢شرح النووى على صحیح مسلم ج  )٩(
  .  ١٤١ص  ٦اللسان ج  )١٠(



  

  

٢٢٥  

  ر تفطیم . أى غی      یسب قومك سبًا غیر تعذیب: )١(قال 

: " سمى العذاب عذابًا ؛ ألنه یمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ویمنع غیره  وقال النووى
  .)٢(من مثل فعله "

  وقد ورد استعمال كلمة ( العذاب ) على ألسنة الشعراء فى الجاهلیة : 

  :)٣( قال عنترة

 وجـــور أبیـــك إنصاف وعدل  عذابـــك با ابنة السادات سهـل

  :)٤(أیضًا  وقال

ــد زاد التصابـــى ــى عذابــى  أال یا عبل ق  ولج الیوم ، قومك فـ

 {فى قول الحق تبارك وتعالى :  وقد ورد تعبیر (العذاب األدنى ) وتعبیر ( العذاب األكبر ) فى القرآن الكریم

Νßγ̈Ψs)ƒÉ‹ãΖs9uρ š∅ÏiΒ É>#x‹yèø9$# 4’oΤ÷ŠF{$# tβρßŠ É>#x‹yèø9$# Î�y9ø.F{$# öΝßγ̄=yès9 šχθãèÅ_ö�tƒ {  :٢١[السجدة.  [  

هو " ما كان فى الدنیا من بالء أصابهم إما شدة  الطبرى والمقصود بالعذاب األدنى كما قال
من مجاعة أو قتل أو مصائب یصابون بها فكل ذلك من العذاب األدنى ، ولم یخصص اهللا تعالى 

عذبهم بكل ذلك فى الدنیا بالقتل والجوع  ذكره إذ وعدهم ذلك أن یعذبهم بنوع من ذلك دون نوع وقد
  .)٥(والشدائد والمصائب فى األموال فأوفى لهم بما وعدهم "

  أما العذاب األكبر فالمقصود به عذاب جهنم یوم القیامة . 

  .)٦(: " والعذاب األكبر هو عذاب یوم القیامة فى النار "قال األلوسى 

  .)١(عذاب جهنم " : وال خالف أن العذاب األكبر وقال القرطبى 

                                     
  . ١٠٣ص  ٢العین ج  )١(
  . ١١٦ص  ٢شرح النووى على صحیح مسلم ج  )٢(
  . ١٨٩دیوان عنترة ص  )٣(
  .  ٩٦المصدر السابق ص  )٤(
  . ١١٠،  ١٠٩ص  ٢١الطبرى ج  )٥(
  .  ١٣٢ص  ١١روح المعانى ج  )٦(



  

  

٢٢٦  

 {ویؤید هذا أن القرآن الكریم قد وصف العذاب فى اآلخرة بهذه الصفة فى أكثر من آیة قال تعالى : 
ãΝßγs%#sŒr'sù ª!$# y“÷“Ïƒø:$# ’Îû Íο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü>#x‹yès9uρ Íοt�ÅzFψ$# ç�t9ø.r& {  :٢٦[ الزمر  .[  

  ] . ٣٣[القلم:  } y7Ï9≡x‹x. Ü>#x‹yèø9$# ( Ü>#x‹yès9uρ Íοt�ÅzFψ$# ç�t9ø.r& 4 öθs9 (#θçΡ%x. tβθßϑn=ôètƒ {وقال تعالى : 
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وعن الدقة فى استخدام هذه المصاحبة ومدى التناسب فى استعمال كلمتى ( األدنى) 
  (األكبر) مع كلمة العذاب فى هذا المقام وأثر ذلك فى الداللة . و

نما لم یقل األصغر فى مقابلة األكبر أو األبعد فى مقابلة األدنى ألن  یقول األلوسى  : " وإ
  .)٢(المقصود هو التخویف والتهدید وذلك إنما یحصل بالقرب ال بالصغر وبالكبر ال بالبعد "

األدنى : األبعد ، واألكبر األصغر ، لكن األدنى یتضمن : " ویقابل وقال أبو حیان 
األصغر ألنه منقض بموت المعذب ، والتخویف إنما یصلح بما هو قریب وهو العذاب العاجل ،  
واألكبر یتضمن األبعد ؛ ألنه واقع فى اآلخرة والتخویف بالبعد إنما یصلح بذكر عظمه وشدته 

  .)٣(فى كل منهما بما هو آكد فى التخویف "فحصلت المقابلة من حیث التضمن ، وخرج 

***  

                                     
  . ١٠٧ص  ١٤الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ١٣٢ص  ١١روح المعانى ج  )٢(
  . ١٩٨ص  ٧البحر المحیط ج  )٣(



  

  

٢٢٧  

  : العروة الوثقى 

  .)١(أن مادة العین والراء والواو أصلها یدل "على ثبات ومالزمة وغشیان" ابن فارسذكر 

: و"عروة الدلو والكوز ونحوه : مقبضه . وعرى المزادة آذانها . وعروة وقال ابن منظور 

عروة . . وعرى القمیص وأعراه : جعل له عرى ... ویقال لطوق القالدة :  زره القمیص : مدخل

  یبقى .  خصبا وفى النوادر : أرض عروة وذروة وعصمة إذا كانت خصیبة

والعروة من النبات : ما بقى له خضرة فى الشتاء تتعلق به اإلبل حتى تدرك الربیع ، وقیل : 

العروة الجماعة من العضاة خاصة یرعاها الناس إذا أجدبوا وقیل : العروة بقیة العضاه والحمض 

یقال لشىء من الشجر عروة إال لها غیر أنه قد یشتق لكل ما بقى من الشجر فى  فى الحدب ، وال

  الصیف . 

: والعروة من دق الشجر ماله أصل باق فى األرض مثل العرفج والنصى قال األزهرى 

لغت بها ... وقال ابن سیده بوأجناس الخلة والحمض ، فإذا أمحل الناس عصمت العروة الماشیة فت

الشجر الملتف الذى تشتو فیه اإلبل فتأكل منه . وقیل : العروة من الشجر ما  : والعروة أیضاً 

 یكفى المال سنته ، وهو من الشجر ماال یسقط ورقه فى الشتاء مثل األراك والسدر الذى یعول

  ..الناس علیه إذا انقطع الكأل .

          .)٢(والعروة : النفیس من المال كالفرس الكریم ونحوه . "

  .)٣(مة الوثقى فهى " تأنیث األوثق "أما كل

حكام ووثقت  ابن فارسوعن مادتها یقول  : " الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإ

  .)٤(الشىء أحكمته ... "

                                     
  . ٧٣٧المقاییس ص  )١(
  .  ٢٢٠،  ٢١٩ص  ٦اللسان ج  )٢(
  .  ٥٨٣المفردات ص  )٣(
  . ١٠٤٣المقاییس ص  )٤(



  

  

٢٢٨  

  :)١(فى بیته " الحطیئة وقد ورد هذا التركیب على لسان

 تصعدت األمـــور إلى عراهـــا  وكانوا العـــروة الوثقـى إذا ما

  فقد ورد هذا التركیب فى موضعین :  ى سیاق القرآن الكریمأما ف

 {قال تعالى: yϑ sù ö� àÿ õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ó� ãè ø9 $$ Î/ 
4’ s+ øO âθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á ÏÿΡ $# $ oλ m; { :وفى قوله تعالى :  ٢٥٦[ البقرة  . [}  tΒ uρ öΝ Î= ó¡ ç„ ÿ… çµ yγ ô_ uρ ’ n< Î) 

«! $# uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ö� ãè ø9 $$ Î/ 3 4’ s+ øO âθ ø9   ] . ٢٢[لقمان:   } ..... #$

وقد اختلفت أقوال المفسرین فى المقصود بالعروة الوثقى فمنهم من ذهب إلى " أن العروة 
بأنها الوثقى هى اإلیمان ، ومنهم ذهب إلى أنها ال إله إال اهللا ( كلمة التوحید ) ومنهم من قال 

  .)٢(القرآن ، ومنهم من قال بأن العروة الوثقى هى اإلسالم "

وغیره : "عبارات ترجع إلى معنى واحد  قال القرطبىوبالنظر فى هذه األقوال نجد أنها كما 
ن معنى اإلسالم یشمل كل .وأرى أنها جمیعها ترجع إلى معنى اإلسالم . وهذا أرجح األقوال أل)٣("

الرأى ویقویه ما ورد " من تفسیر النبى صلى اهللا علیه وسلم للعروة الوثقى  هذه المعانى ویؤید هذا
  .)٤(فى غیر هذه اآلیة باإلسالم "

فقد ثبت فى الصحیحین " عن قیس بن عباد قال : كنت جالسًا فى مسجد المدینة فدخل 
ثم  رجل على وجهه أثر الخشوع ، فقالوا : هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتین تجوز فیهما

خرج وتبعته . فقلت : إنك حین دخلت المسجد قالوا : هذا رجل من أهل الجنة . قال : واهللا ما 
ینبغى ألحد أن یقول ما ال یعلم فسأحدثك لم ذاك ؟ رأیت رؤیا على عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه 

وسطها عمود من  –ذكر من سعتها وخضرتها  –وسلم فقصصتها علیه ورأیت كأنى فى روضة 
دید أسفله فى األرض وأعاله فى السماء فى أعاله عروة فقیل لى : ارقه . فقلت : ال أستطیع ح

                                     
دیوان الحطیئة من روایة ابن حبیب عن ابن األعرابى وأبى عمرو الشیبانى . شرح السكرى المؤسسة العربیة  )١(

مكان تصعدت . یقول  توتجرد ٢١٠وأیضًا ص  ٦٦دار صادر ص  –لبنان  -بیروت  –للطباعة والنشر 
لعزهم . ولكن  –م یعطوهم ل: كانوا أغاروا علیهم ثم أعطوهم الدیات وكان مناهم أن یقتلوهم ویثأروا بهم ف

  . أرضوهم بالدیة
  . ٢٩٣ص  ٢، والبحر المحیط ج  ٢٨٢ص  ٣ینظر : الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . المصدر السابق )٣(
  . ٢٧٦ص  ١فتح القدیر للشوكانى ح  )٤(



  

  

٢٢٩  

فأتانى منصف فرفع بثیابى من خلفى فرقیت حتى كنت فى أعاله فأخذت بالعروة فقیل: استمسك 
نها لفى یدى فقصصتها على النبى صلى اهللا علیه وسلم فقال  الروضة اإلسالم  : تلكفاستیقظت وإ

العمود عمود اإلسالم وتلك العروة الوثقى فأنت على اإلسالم حتى تموت " وذاك الرجل عبد  وذلك
  .)١(متفق علیه " اهللا بن سالم .

) استعمل فى القرآن الكریم  للداللة على العروة الوثقى للمتأمل بأن تعبیر (  ومما سبق یظهر
  لم یأت إال مصحوبًا بكلمة ( الوثقى). (اإلسالم) كما أنه یالحظ أن لفظ العروة فى القرآن الكریم 

***  
  :الفزع األكبر 

: " الفزع : الفرق والذعر من الشىء وهو فى األصل مصدر . فزع منه قال ابن منظور 
  .)٢(وفزع فزعًا وفزعا وفزعا وأفزعه وفزعه : أخافه وروعه فهو فزع "

شىء المخیف وهو من الفزع بأنه :  : انقباض ونفار یعترى اإلنسان من ال وعرف الراغب
  .)٣(جنس الجزع وال یقال فزعت من اهللا كما یقال خفت منه "

 Ÿω ãΝßγçΡâ“øts† äít“xÿø9$# {فى قول الحق تبارك وتعالى :  وقد ورد تركیب ( الفزع + األكبر) فى القرآن الكریم

ç�y9ò2F{$# ÞΟßγ9¤)n=tGs?uρ èπx6Í×̄≈n=yϑø9$# #x‹≈yδ ãΝä3ãΒöθtƒ “Ï%©!$# óΟçGΨà2 šχρß‰tãθè?  { :١٠٣[االنبیاء . [  

  .)٤(: " والفزع األكبر :، أهوال یوم القیامة والبعث "قال القرطبى  

  .)٥(: " والفزع األكبر عام فى كل هول یكون فى یوم القیامة " وقال أبو حیان

وعلى هذا فتركیب (الفزع األكبر)  مصطلح إسالمى ورد فى القرآن الكریم للداللة على ما 
  ن ( أهوال یوم القیامة والبعث ) . یكون م

من مات مرابطًا وقد ورد فى حدیث أبى هریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال : " 
علیه أجر عمله الصالح الذى كان یعمل وأجرى علیه رزقه وأمن من الفتان  جرىفى سبیل اهللا أ

  .)٦(" وبعثه اهللا یوم القیامة آمنًا من الفزع األكبر

                                     
  . متفق علیه ٦٢٠١حدیث رقم  ٣٥٤ص  ٣مشكاة المصابیح ج  )١(
  . ٩٧ص  ٦اللسان ج  )٢(
  . ٤٢٤المفردات ص  )٣(
  . ٣٤٦ص  ١١الجامع للقرطبى ج  )٤(
  . ٣١٧ص  ٦البحر المحیط ج  )٥(
ورواه ابن ماجه  –صحیح لغیره  – ١٢٢١حدیث رقم  ٣٢ص  ٢صحیح الترغیب والترهیب لأللبانى ج  )٦(

  . ناد صحیح سإب



  

  

٢٣٠  

  :س المستقيم  القسطا
  .)١(: " والقسطاس : المیزان " قال ابن فارس

: " والقسطاس المیزان قیل عربى مأخوذ من القسط وهو العدل وقیل رومى  وقال الفیومى 
  .)٢(بضم القاف وكسرها وقرئ بهما فى السبعة والجمع قساطیس " معرب

  .)٣(ر عنها بالمیزان ": "والقسطاس المیزان ویعبر به عن العدالة كما یعبوقال الراغب 

  :)٤(فى قوله  النابغة الذبیانىوقد ورد لفظ القسطاس على لسان 

  تخف األرض إن تفقدك یوماً 
ــع القسطاس  منهـا  ألنك موضـ

  وتبقى ما بقیت بها ثقیالً  
 فتمنع  جانبیهـــــا أن تمیـــال

   ورد تركیب ( القسطاس + المستقیم ) فى موضعین : وفى السیاق القرآنى

  ] .٣٥[ االسراء: }  Λäù=Ï. (#θçΡÎ—uρ Ä¨$sÜó¡É)ø9$$Î/ ËΛÉ)tFó¡ßϑø9$#÷ (θèù÷ρr&uρ Ÿ≅ø‹s3ø9$# #sŒÎ#) {قال تعالى : 

  ] .١٨٢،  ١٨١[الشعراء:  } Ÿωuρ (#θçΡθä3s? zÏΒ zƒÎ�Å£÷‚ßϑø9$# (#θçΡÎ—uρ Ä¨$sÜó¡É)ø9$$Î/ ËΛÉ)tFó¡ßϑø9$# {وقال تعالى : 

  .)٥(اس بضم القاف وبكسرها : المیزان بلغة الروم ": " والقسط قال القرطبى

  .)٦(وقد فسره بعض العلماء بالعدل "

 األلوسىولكن مصاحبة كلمة (المستقیم) للقسطاس ترجح القول األول وقد ذهب إلى ذلك 
حیث قال : " المستقیم أى العدل السوى وهو یبعد تفسیر القسطاس بالعدل ولعل االكتفاء باستقامته 

ر بإیفاء الوزن .. لما أن عند استقامته ال یتصور الجور غالبًا بخالف الكیل فإنه كثیرًا ما عن األم

                                     
  . ٨٥٦المقاییس ص  )١(
  . ٢٩٩المصباح المنیر ص  )٢(
  .  ٤٥٠المفردات ص  )٣(
 –لبنان  –طباعـة والنشــر بیروت للوان النابغة الذبیانى حققه وقدم له فوزى عطوى الشركة اللبنانیة للكتـاب ید )٤(

  .    ١٠٣م ص  ١٩٦٩
  . ٢٥٧ص  ١٠الجامع للقرطبى ج  )٥(
  . بق نفسهالمصدر السا )٦(



  

  

٢٣١  

یقع التطفیف مع استقامة اآللة ، كما أن االكتفاء بإیفاء الكیل عن األمر بتعدیله لما أن إیفاءه ال 

θ#)  {یتصور من دون تعدیل المكیال وقد أمر بتقویمه أیضًا فى قوله تعالى :  èù ÷ρ r& tΑ$ u‹ ò6 Ïϑ ø9 $# 

šχ# u”� Ïϑ ø9 $# uρ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/  { )٨٥[هود:  )١ [ .  

وبهذا یظهر لنا دور المصاحبة اللغویة فى تحدید داللة القسطاس فى السیاق القرآنى ال سیما 
  ن لفظ ( القسطاس ) لم یأت فى القرآن الكریم إال مصحوبًا بكلمة (المستقیم ) .أو 

***  
  قلب ( سليم ، منيب ) :

القلب الفؤاد ...  :: " والقلب : مضغة من الفؤاد معلقة بالنیاط . ابن سیده ابن منظور قال 
  وقال بعضهم : سمى القلب قلبا لتقلبه وأنشد  :

  )٢(مـا سمى القلب إال من تقلبــه           والرأى یصرف باإلنسان أطــوار

عه قلوب مثل فلس فلوس : " والقلب من الفؤاد معروف ویطلق على العقل وجموقال الفیومى 
 ")٣(.  

" وقلب اإلنسان قیل سمى به لكثرة تقلبه ویعبر بالقلب عن المعانى التى  : وقال الراغب
  .)٤(تختص من الروح والعلم والشجاعة وغیر ذلك " 

: " القلب : عضو عضلى أجوف یستقبل الدم من األوردة ویدفعه فى الشرایین  وفى الوسیط
بنیاط فى الجهة الیسرى من التجویف الصدرى .. وقلب كل شئ وسطه قاعدته إلى أعلى معلقة 

  .)٥(ولبه ومحضه " 

                                     
  . ٧٠ص  ٨وسى ج لروح المعانى لأل )١(
   . ٤٦٣ص  ٧اللسان ج  )٢(
   .٣٠٤المصباح المنیر ص  )٣(
   .٤٥٨المفردات ص  )٤(
   .٧٥٣المعجم الوسیط ص  )٥(



  

  

٢٣٢  

ورد لفظ القلب مصحوبًا بكلمة ( سلیم) وذلك فى موضعین قال تعالى ﴿  ن الكریمآوفى القر 

tΠ öθ tƒ Ÿω ßì xÿΖ tƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖ t/ �ω Î) ô tΒ ’ tA r& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠ Î= y™  : ٨٩،  ٨٨﴾ [ الشعراء [  

  ]٨٤﴾ [ الصافات: ™øŒÎ) u!%ỳ …çµ−/u‘ 5=ù=s)Î/ AΟŠÎ=yوقال جل شأنه فى الخلیل إبراهیم علیه السالم ﴿ 

  .)١(: " أى من الشك والشرك فأما الذنوب فلیس یسلم منها أحد "  قال القرطبى

وقال الطبرى :" والذى عنى به من سالمة القلب فى هذا الموضع هو سالم القلب من الشك 
  .)٢(ید اهللا والبعث بعد الممات " فى توح

ن المقصود بسالمة القلب أى خلوه من الشرك والشك ولكن أ ویالحظ من خالل ما سبق
نجد أنه قد عمم داللته فقال : " ومعنى سالمة القلب : سالمته من فنظر إلى رأى الزمخشرى ن

  .)٣(آفات الكفر والمعاصى " 

أى من جمیع اآلفات كفساد العقائد والنیات  فقال : " بقلب سلیم األلوسىوقد رجح ذلك 
  .)٤(السیئة والصفات القبیحة كالحسد والغل وغیر ذلك ... ثم قال : والتعمیم الذى ذكرناه أولى " 

ن كنت أمیل إلى الرأى األول القائل بأن سالمة القلب هى خلوه من الشرك وذلك ألنه أعم  وإ
ل إلى الخلو من الشرك فمن عصى اهللا تعالى فقد فخلو القلب من المعصیة ونحوها یرجع فى األص

أشرك التباعه لهواه فى هذه المعصیة والشرك الحاصل بالمعصیة یقدر بقدرها . وخلو القلب من 
شار إلى هذا األمر عند بیانه أقد  أبا حیانالشرك یترتب علیه خلوه من المعصیة ، لذا نجد أن 

لب : خلوصه من الشرك والمعاصى وعلق الدنیا لمعنى سالمة القلب حیث قال : " وسالمة الق
ن كانت مباحة كالمال والبنین ، وقال سفیان : هو الذى یلقى ربه ولیس فى قلبه شئ  المتروكه وإ

  .)٥(غیره " 

  .)٦(: " وهذا یقتضى عمومه اللفظ ، ولكن "السلیم" من الشرك هو األعم " بو حیان أثم قال 

:  ابن فارسصلها یقول ألب ) فهى كلمة ( منیب) وعن لكلمة ( الق أما المصاحبة الثانیة
                                     

   .١١٤ص  ١٣الجامع للقرطبى ج  )١(
   .٨٧ص  ١٩الطبرى ج  )٢(
   . ٣٦٧ص  ٣الكشاف ج  )٣(
   .٩٧ص  ١٢روح المعانى ج  )٤(
   .٢٥ص  ٧بحر المحیط جال )٥(
   .المصدر السابق نفسه نفس الصفحة  )٦(



  

  

٢٣٣  

  .)١("النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتیاد مكان ورجوع إلیه " 

یقال ناب نوبًا ونوبة ، وسمى النحل  ،رجوع الشئ مرة بعد أخرى  ب: " النو وقال الراغب 
خالص العمل"نوبا لرجوعها على مقارها ، واإلنابة إلى اهللا تعالى الرجوع    .  )٢(إلیه بالتوبة وإ

 &x‹≈yδ $tΒ tβρß‰tãθè? Èe≅ä3Ï9 A>#̈ρr#وقد ورد لفظ ( القلب ) مصحوبًا بكلمة ( منیب ) فى قول اهللا تعالى ﴿ 

7á‹Ïÿym ∩⊂⊄∪ ô̈Β zÅ ýz z≈uΗ÷q§�9$# Í=ø‹tóø9$$Î/ u!%ỳ uρ 5=ù=s)Î/ A=ŠÏΖ•Β   : ٣٣،  ٣٢﴾ [ ق [  

قلب منیب " أى مقبل على الطاعة . وقال : ویحتمل أن یكون  إلى أن معنى القرطبى وذهب
�ω القلب المنیب القلب السلیم كما قال تعالى ﴿ Î) ô tΒ ’ tA r& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠ Î= y™ ﴾)٨٩[ الشعراء :   )٣ [  

  أیضاً  )٤( ابن كثیروقد ذهب إلى هذا االحتمال 

 الطبرسىبة وهو الرجوع . وقد فسره إلنالألنه یتفق مع المعنى اللغوى  وأمیل إلى الرأى األول
أى داوم على ذلك حتى وافى اآلخرة بقلب مقبل على طاعة اهللا راجع إلى  "بذلك أیضًا حیث قال : 

  .)٥(اهللا بضمائره " 

حیث قال : " بقلب منیب أى راجع إلى طاعة اهللا  –أیضًا  – ابن الجوزىوقد ذهب إلى ذلك 
  .)٦(عن معصیته " 

لنظر فى هذه المصاحبة بین كلمتى ( قلب ) و ( منیب ) نجد أن المجاز عند ا وفى الحقیقة
 الطاهر بن عاشوركان له دوره فى الجمع بین اللفظین فى هذه المصاحبة وقد أشار إلى ذلك 

ه : " ووصف قلب ب ( منیب) على طریقة المجاز العقلى ألن القلب سبب اإلنابة ألنه ـبقول
  .)٧(الباعث علیها " 

: " ووصف القلب باإلنابة مع أنها یوصف بها  لوسىاأل  فى هذا الوصف یقولوعن السر 

                                     
   .٩٦٦المقاییس ص  )١(
   .٥٦٤المفردات ص  )٢(
   .٢١ص  ١٧الجامع القرطبى ج  )٣(
   .٢٢٨ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج  )٤(
   .١٨٨ص  ٩مجمع البیان ج  )٥(
   .٢٠ص  ٨زاد المسیر ج  )٦(
   .٣٢٠ص  ٢٦التحریر والتنویر ج  )٧(



  

  

٢٣٤  

  .)١(صاحبه لما أن العبرة رجوعه إلى اهللا تعالى " 

فى فیظهر للناظر كیف تنوعت المصاحبة اللغویة مع كلمة (القلب) وأخیرًا وبعد هذا العرض 
لیم هو الذى ال شرك فیه . كل مرة تضیف المصاحبة داللة یكتسبها لفظ ( القلب ) فالقلب الس

  والقلب المنیب هو الذى یرجع ویقبل على طاعة اهللا تعالى .

أن هذین التركیبین من المصطلحات  –أیضا –فى داللة هذین التركیبین یتضح لنا وبالنظر
  ذات الطابع اإلسالمى   .

  ) كریم – محمود –مقام ( أمین 

  ال : " والمقام : موضع القدمین ؛ ققال ابن منظور 

  احـــهذا مقام قدمى رب

  ت براحــغدوة حتى دلك

ویروى : براح . والمقام والمقامة : الموضع الذى تقیم فیه والمقامة ، بالضم ؛ اإلقامة . 
  والمقامة ، بالفتح : المجلس والجماعة من الناس .

ى موضع قال : وأما المقام والمقام فقد یكون كل واحد منهما بمعنى اإلقامة ، وقد یكون بمعن
  .)٢(القیام .... والمقام والمقامة المجلس ، ومقامات الناس : مجالسهم " 

ین ) فى سیاق اإلخبار عن نعیم أمورد لفظ (مقام) مصحوبًا بكلمة (  وفى القرآن الكریم
β¨ ﴿المتقین ونزلهم فى اآلخرة . قال تعالى  Î) t É) −F ãΚ ø9 $# ’ Îû BΘ$ s) tΒ & ÏΒ r&  :٥١﴾ [ الدخان  [

  صود (بالمقام األمین ) الجنة .والمق

: " إن المتقین هللا فى الدنیا فى مقام أمین أى فى اآلخرة وهو الجنة قد أمنوا قال ابن كثیر 
فیها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب من الشیطان وكیده وسائر اآلفات 

  .)٣(والمصائب " 

" ووصف المقام به باعتبار أمن من آمن به  وصف المقام باألمین بقوله: لوسىاأل وقد علل 

                                     
   .٣٤٠ص  ١٣ح المعانى ج رو  )١(
   .٥٥١،  ٥٤٥ص  ٧اللسان ج  )٢(
   .١٤٦ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج )٣(



  

  

٢٣٥  

  . )١(فهو إسناد مجازى " 

: " واألمن  الطاهر بن عاشوروعن الدقة فى هذه المصاحبة واختیار وصف األمن یقول 
أكبر شروط حسن المكان ألن الساكن أول ما یتطلب األمن وهو السالمة من المكاره والمخاوف 

  . )٢(البال شاعرًا بالنعیم الذى یناله "  فإذا كان آمنًا فى منزله كان مطمئن

كلمة (محمود) وكونت هذه  ومن المصاحبات اللغویة لكلمة (مقام) فى القرآن الكریم
  .المصاحبة تركیبًا إسالمیاً 

zÏΒوقد وردت هذه المصاحبة فى سیاق خطاب النبى صلى اهللا علیه وسلم . قال تعالى ﴿  uρ 
È≅ ø‹ ©9$# ô‰ ¤fyγ tFsù  Ïµ Î/ \' s# Ïù$tΡ y7 ©9 #|¤ tã β r& y7 sW yèö7 tƒ y7•/ u‘ $YΒ$s) tΒ #YŠθ ßϑ øt¤Χ : ٧٩﴾ [االسراء[  

صح أوالمقصود بالمقام المحمود : الشفاعة . وقد ذهب إلى ذلك إجماع المفسرین وهو 
  .)٣(قوال كما قال القرطبى "األ

امة : " هو المقام الذى یقومه محمد صلى اهللا علیه وسلم یوم القیففى تفسیر ابن كثیر 
  .)٤(للشفاعة للناس لیریحهم ربهم من عظیم ما هم فیه من شدة ذلك الیوم " 

  .)٥(هو مقام الشفاعة ألمته ألنه یحمده فیه األولون واآلخرون "  " :وقال البغوى 

: " والمراد بذلك المقام مقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاء حیث ال أحد  وقال األلوسى
  .)٦( علیه وسلم " إال وهو تحت لوائه صلى اهللا

 |¤tã# ﴿   ح أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال فى قول اهللا عز وجلـویؤید صحة هذا ما ص

βr& y7sWyèö7tƒ y7•/u‘ $YΒ$s)tΒ #YŠθßϑøt¤Χ﴾ : ٧(شفع فیه ألمتى أ" هو المقام الذى ] ٧٩[ اإلسراء(.   

                                     
   .١٣٢ص  ١٣روح المعانى ج  )١(
   .٣١٧ص  ٢٥التحریر والتنویر ج  )٢(
   .٣٠٩ص  ١٠الجامع للقرطبى ج  )٣(
   .٥٦ص  ٣تفسیر ابن كثیر ج  )٤(
   .١٣٠ص  ٣تفسیرالبغوى ج  )٥(
   .١٣٤ ص ٨روح المعانى ج  )٦(
   .حدیث حسن  ٢٣٦٩حدیث رقم  ٤٨٤ص  ٥السلسلة الصحیحة ج  )٧(



  

  

٢٣٦  

بالمحمود وصف مجازى  وعن هذه المصاحبة یقول الطاهر بن عاشور : " ووصف المقام
والمحمود من یقوم فیه . أى یحمد أثره فیه وذلك لغنائه عن أصحاب ذلك المقام ولذلك فسر المقام 

  .)١(المحمود بالشفاعة العظمى " 

إن تركیب (المقام المحمود) قد صار مصطلحًا إسالمیًا یطلق على (الشفاعة  وفى الواقع
نشاء هذا المصطلح القرآنى الذى حثنا النبى إلغویة فى العظمى ) وال یخفى هنا دور المصاحبة ال
ذان حیث ورد عن رسول اهللا صلى علیه وسلم أنه قال : أصلى اهللا علیه وسلم على تردیده بعد كل 

" من قال حین یسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمدًا الوسیلة 
  .)٢(لذى وعدته حلت له شفاعتى یوم القیامة " والفضیلة وابعثه مقامًا محمودًا ا

  ومن المصاحبات اللغویة لكلمة (مقام) كلمة (كریم)

﴿   فقد تكررت هذه المصاحبة فى موضعین فى سیاق الحدیث عن فرعون وقومه قال تعالى
Ν ßγ≈ oΨ ô_t�÷z r' sù ÏiΒ ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθ ãŠãã uρ ∩∈∠∪ :—θãΖä. uρ 5Θ$s)tΒuρ 5Οƒ Ì�x.  : ٥٨،  ٥٧﴾ [ الشعراء [  

  ]٢٦، ٢٥﴾ [الدخان :  .óΟx. (#θä.t�s? ÏΒ ;M≈̈Ζy_ 5βθãŠããuρ ∩⊄∈∪ 8íρâ‘ã—uρ 5Θ$s)tΒuρ 5ΟƒÌ�xوقال تعالى ﴿ 

والمقصود بالمقام الكریم فى هذا السیاق كما قال أبو حیان : " المواضع الحسان من 
  )٣(المجالس والمساكن وغیرها " 

تنوعت داللة كلمة (مقام) بتنوع الكلمة ً◌ وبعد العرض السابق یظهر لنا كیف وأخیرا
  المصاحبة لها فى القرآن الكریم .

***  
  

  الكرب العظيم :

                                     
   .١٨٥ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )١(
رواه البخارى وابو داود  –حدیث صحیح  – ٢٥٣حدیث رقم  ٦٢ص  ١صحیح الترغیب والترهیب ج )٢(

   .والترمذى والنسائى وابن ماجه 
   .٣٦ص  ٨البحر المحیط ج  )٣(



  

  

٢٣٧  

خذ بالنفس، أ" الكرب ، على وزن الضرب مجزوم : الحزن والغم الذى یقال ابن منظور : 
وجمعه كروب . وكربه األمر والغم یكربه كربًا : اشتد علیه ، فهو مكروب وكریب ، واالسم الكربة 

نه لمكروب النفس .    ؛ وإ

  . )١(والكریب : المكروب . وأمر كارب . واكترب لذلك اغتم . " 

  .)٢(ل على شدة وقوة " د: " الكاف والراء والباء أصل صحیح ی وقال ابن فارس

" الكرب الغم الشدید .. والكربة كالغمة وأصل ذلك من كرب األرض وهو  وقال الراغب :
لنفس إثارة ذلك ، ... ویصح أن یكون الكرب من كربت الشمس إذا دنت قلبها بالحفر فالغم یثیر ا

، أو من الكرب وهو  ءللمغیب ، وقولهم إناء كربان أى قریب نحو من قربان أى قریب من المل
  .)٣("  أكربت الدلوعقد غلیظ فى رشا الدلو ، وقد یوصف الغم بأنه عقدة على القلب ، یقال : 

) ثالث مرات وذلك فى سیاق الحدیث  الكرب + العظیمكیب ( ورد تر  وفى السیاق القرآنى
ه اهللا تعالى ومن معه من أهل اإلیمان من العذاب الذى اعن نبى اهللا نوح علیه السالم وكیف نج

%حل بقومه قال تعالى ﴿  ·nθ çΡ uρ øŒ Î) 3“ yŠ$ tΡ  ÏΒ ã≅ ö7 s% $ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 çµ≈ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù … ã& s# ÷δ r& uρ 
š∅ ÏΒ É> ö� x6 ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9   ] ٧٦﴾ [ األنبیاء :  #$

≈çµه السالم ﴿ ـــعن نوح علی –أیضًا  –وقال تعالى  uΖ øŠ ¤f tΡ uρ … ã& s# ÷δ r& uρ š∅ ÏΒ É> ö� s3 ø9 $# 
ËΛ Ïà yè ø9   ] والمقصود بالكرب العظیم الطوفان والغرق فیه . ٧٦﴾ [ الصافات :  #$

  .  )٤(ن الطوفان والغرق ": " یعنى بالكرب العظیم العذاب الذى أحل بالمكذبین مقال الطبرى

  .)٥(م واألخذ بالنفس وهو هنا : الغرق " غ:" والكرب : أقصى ال قال أبو حیان 

  .)٦(: " من الكرب العظیم أى من غرق الطوفان " وفى الدر المنثور 

  .)١(: " والكرب العظیم : هو الطوفان " وقال الطاهر بن عاشور 
                                     

   .٦٢٤ ص ٧اللسان ج  )١(
   .٨٩١المقاییس ص  )٢(
   .٤٧٨المفردات ص  )٣(
   .٥٠ص  ١٧تفسیر الطبرى ج  )٤(
   .٣٠٦ص  ٦البحر المحیط ج )٥(
   .٩٨ص  ٧الدر المنثور ج  )٦(



  

  

٢٣٨  

ووجه كون  "قة فى هذه المصاحبة بقوله : وقد علق على وصف الكرب بالعظیم وعن الد
الطوفان كربًا عظیمًا أنه یهول الناس عند ابتدائه وعند مده وال یزال الحقًا بمواقع هروبهم حتى 

باس التنفس ؛ حیعمهم فیبقوا زمنًا یذوقون آالم الخوف فالغرق وهم یغرقون ویطفون حتى یموتوا بان
  .)٢(یم " وفى ذلك كله كرب متكرر فلذلك وصف بالعظ

أما الموضع الثالث الذى تكررت فیه هذه المصاحبة فى سیاق الحدیث عن النبیین الكریمین 

?ô‰s)s9uρ $̈ΖoΨtΒ 4’nقال تعالى ﴿  –علیهما السالم  –موسى وهارون  tã 4y›θãΒ šχρã�≈yδuρ ∩⊇⊇⊆∪ 

$yϑ ßγ≈uΖøŠ ¯gwΥ uρ $yϑ ßγtΒöθs%uρ zÏΒ É>ö� x6ø9$# ÉΟŠÏàyèø9$#  : ١١٥،  ١١٤﴾ [ الصافات [  

  .)٣("من الغرق .أو من سلطان فرعون وقومه وغشمهم) من الكرب العظیم(: قال الزمخشرى 

: " الكرب العظیم : تعبد القبط لهم ، ثم خوفهم من جیش فرعون ثم  وقال أبو حیان
  . )٤(البحر بعد ذلك " 

إسرائیل ه من الكرب العظیم . قیل : من الرق الذى لحق بنى ـ: " فقولوقال القرطبى 
  وال مانع من الجمع بین القولین .   )٥(وقیل من الغرق الذى لحق فرعون " 

یتضح أن لفظ (الكرب) قد ورد فى القرآن الكریم وقد تكررت وأخیرًا وبعد هذا العرض 
معه المصاحبة بكلمة (العظیم) فى ثالثة مواضع مما یدل على مدى التالزم بین اللفظین 

  .فى االستعمال اللغوى 

  ذا نجد هذا االستعمال فى غیر القرآن الكریمل

  .)٦(:  أبو فراس الحمدانىقال 

                                     
   .١١٣ص  ١٧التحریر والتنویر ج  )١(
   .المصدر السابق نفسه )٢(
   .٦٩٣ص  ٣الكشاف ج )٣(
   .٣٥٧ص  ٧البحر المحیط ج  )٤(
   .١١٤ص  ١٥جالقرطبى  )٥(
دار الكتب العلمیة بیروت  –ولى الطبعة األ –عبد الستار  اسدیوان أبى فراس الحمدانى تحقیق وشرح / عب )٦(

   .  ١٤٥م ص ١٩٨٣ - ه ١٤٠٤



  

  

٢٣٩  

  یا فارج الكرب العظیـ        م وكاشف الخطب الجلیــل          

  .)١(:  صفى الدین الحلىوقال 

  نزلنا فیه واألكباد حرى         فنجانا من الكرب العظیــم         

***  

  لحماً طرياً .

" اللحم واللحم ،  : قالففى بیانه لداللة كلمة اللحم بقوله معروف .  ورابن منظاكتفى 
  .)٢(مخفف ومثقل لغتان : معروف .. " 

فلم یكتف بذلك حیث ذكر أن " اللحم من جسم الحیوان والطیر :  أما المعجم الوسیط
  .)٣(لعضلى الرخو بین الجلد والعظم " االجزء 

أو الطیر أو السمك : الجزء العضلى الذى " لحم الحیوان  وفى القاموس القویم :
  .)٤(یكسو العظم وفوقه الجلد " 

صل أالطاء والراء والحرف المعتل  " ابن فارس :أما كلمة (الطرى) فیقول عن أصلها 
  .)٥(الغض ... "  ىءصحیح یدل على غضاضة وجدة . فالطرى : الش

  . )٦(لطراوة ... "غض بین ا ىبالواو .. فهو طرى أ ىء: " طرو الشوقال الفیومى

ورد لفظ (لحم) مصحوبًا بكلمة (طرى) وتكررت هذه المصاحبة فى موضعین قال  وفى القرآن الكریم
  ] ١٤﴾ [ النحل :  ...uθèδuρ ”Ï%©!$# t�¤‚y™ t�óst7ø9$# (#θè=à2ù'tGÏ9 çµ÷ΖÏΒ $Vϑóss9 $wƒÌ�sÛتعالى : ﴿

$﴿ وقال تعالى  tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ Èβ# t� ós t7 ø9 $# # x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN# t� èù Ô÷ Í← !$ y™ … çµ ç/# u� Ÿ° # x‹≈ yδ uρ 
ìx ù= ÏΒ ( Ól% y` é&  ÏΒ uρ 9 e≅ ä. tβθ è= à2 ù' s? $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ  ...  :١٢﴾ [فاطر [  

                                     
   .٢٦٩بیروت ص  –دیوان صفى الدین الحلى دار صادر  )١(
   .٥١ص  ٨اللسان ج  )٢(
   .٨١٩المعجم الوسیط ص  )٣(
   .١٩٠ص  ٢القاموس القویم ج )٤(
   .٦١٢المقاییس ص  )٥(
   .٢٢٢المصباح المنیر ص  )٦(



  

  

٢٤٠  

  والمقصود (باللحم الطرى ) السمك كما ذكر المفسرون .

  .)١(: " لحمًا طریًا یعنى السمك " قال ابن كثیر 

شاروا إلى أن للتعبیر عن السمك . و ون على الدقة فى انتقاء اللفظیر وقد علق المفس
  اآلثار الداللیة التى تشیر إلیها مصاحبة كلمة (الطراوة ) لكلمة (اللحم )

: " وقال هنا لحمًا طریًا فجمع أصناف السمك بذكر واحد فكان صغاره  قال القرطبى
  .)٢(ككباره فى الجمع بینهما . " 

الطراوة ألن الفساد یسرع إلیه لحما طریًا ) هو السمك ووصفه ب(: وقال الزمخشرى 
  .)٣(فیسارع إلى أكله خیفة الفساد إلیه " 

" لحمًا طریًا " وهو السمك والتعبیر عنه باللحم مع كونه حیوانًا  وقال األلوسى :
  لإلشارة إلى قلة عظامه وضعفها فى أغلب ما یصطاد لألكل بالنسبة إلى األنعام ..

  .)٤(فى األكل . " وقیل : للتلویح بانحصار االنتفاع به 

: " ووصفه بذلك لإلشعار بلطافته و التنبیه  األلوسىأما عن وصفه بالطراوة فیقول 
  .)٥(إلى أنه ینبغى المسارعة إلى أكله فإنه لكونه رطبًا مستعد للتغیر فیسرع إلیه الفساد " 

 لنا دور المصاحبة اللغویة الممثلة فى مصاحبة كلمة (الطرى) لكلمة ومما سبق یظهر
ضفته من أضافة إلى ما إل(اللحم) فى توجیه داللة اللحم فى السیاق القرآنى نحو داللة السمك با

  شارة إلى سرعة أكل السمك لكونه رطبًا یسرع إلیه الفساد .إلأثر داللى فى نفس السامع وا

  اللوح المحفوظ

  نتعرف فى البدایة على معنى اللوح فى اللغة .

تح كل صفیحة من خشب وكتف إذا كتب علیه سمى لوحًا " واللوح بالفقال الفیومى : 

                                     
   .٥٦٨ص  ٣تفسیر ابن كثیر ج  )١(
   .٨٦ص  ١٠الجامع القرطبى ج )٢(
   .٥٧٤ص  ٢الكشاف للزمخشرى ج )٣(
   .٣٥٤ص  ٧روح المعانى لأللوسى ج )٤(
   .المصدر السابق نفسه نفس الصفحة  )٥(



  

  

٢٤١  

لواح الجسد كل أوالجمع ألواح ، ولوح الجسد عظمه ما خال قصب الیدین والرجلین . وقیل : 
  .)١(ض " ر عظم فیه ع

: " اللوح : كل صفیحة عریضة من صفائح الخشب ؛ األزهرى : وقال ابن منظور 
كتب علیها سمیت لوحًا واللوح : الذى یكتب  اللوح صفیحة من صفائح الخشب ، والكتف إذا

  .)٢(فیه " 

  أما كلمة (محفوظ) فمادتها تدل على (رعایة الشئ)

: " الحاء والفاء والظاء أصل واحد یدل على مراعاة الشئ ، یقال :  قال ابن فارس
  .)٣(حفظت الشئ حفظًا .. " 

  .)٤(ایة " یستعمل فى كل تفقد وتعهد ورع "عن الحفظ بأنه : وقال الراغب 

ذا نظرنا إلى العرض السابق یتضح لنا أن كلمة لوح تعرف عند العرب بمعنى مكان  وإ
الكتابة أو مجمع السطور . فإذا اقترنت بها كلمة (محفوظ) " دلت على أن اللوح المحفوظ 

  .)٥(یفهم منها أنه المكان الذى حفظ فیه الشئ المكتوب " 

(اللوح المحفوظ) مرة واحدة فى سیاق الحدیث عن القرآن  فقد ورد تركیب أما فى التنزیل العزیز

ö≅t/ uθèδ ×β#uالكریم قال تعالى ﴿  ö�è% Ó‰‹ Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’Îû 8yöθ s9 ¤âθàÿøt¤Χ ٢٢، ٢١ :﴾ [البروج [  

فى تفسیره حیث  القرطبى ى المقصود باللوح المحفوظ آراء متعددة نقلهافوللمفسرین 
حفوظ عند اهللا من وصول الشیاطین إلیه ، وقیل قال : " فى لوح محفوظ أى مكتوب وهو م

: هو أم الكتاب ومنه انتسخ القرآن والكتب . وعن ابن عباس : قال : اللوح من یاقوته 
سفله فى حجر ملك یقال له ما طریون ، كتابه نور،  وقلمه أحمراء أعاله مقعود بالعرش و 

لیس منها نظرة إال وهو یفعل  نور ، ینظر اهللا عز وجل فیه كل یوم ثلثمائة وستین نظرة ؛
                                     

   .٣٣٣المصباح المنیر ص  )١(
   .١٥٣ص  ٨ن جاللسا )٢(
   .٢٥٦المقاییس ص  )٣(
   .١٣٩المفردات ص  )٤(
   .٤٦٣التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص  )٥(



  

  

٢٤٢  

ما یشاء ، یرفع وضیعًا ، ویضع رفیعًا ، ویغنى فقیرًا ، ویفقر غنیًا ، ویحیى ویمیت ویفعل 
ما یشاء ال إله إال هو . وقال أنس بن مالك ومجاهد : إن اللوح المحفوظ الذى ذكره اهللا 

  تعالى فى جبهة إسرافیل .

  عرش .: اللوح المحفوظ عن یمین الوقال مقاتل 

صناف الخلق والخلیقة ، وبیان أمورهم ، وهو أم أوقیل : اللوح المحفوظ الذى فیه 
  .)١(الكتاب " 

  : " اللوح المحفوظ : هو الذى فیه جمیع األشیاء .وقال أبو حیان 

: یعنى اللوح فوق السماء السابعة الذى فیه اللوح محفوظ من وصول وقال الزمخشرى 
  .)٢(الشیاطین إلیه " 

: " واللوح المحفوظ عند أهل الشرع : جسم فوق السماء  أبو البقاء الكفوى وقال
  .)٣(السابعة كتب فیه ما كان وما سیكون " 

حاویة عن اللوح المحفوظ بأنه هو الذى كتب اهللا طشارح ال فىنابن أبى العز الح وقال
  .)٤(مقادیر الخالئق فیه " 

إال اهللا فهو من الغیب الذى یجب إن اللوح المحفوظ ال یعلم حقیقته  وفى الواقع
  .)٥(یمان به وال یعرف حقیقته إال اهللا " إلا

والذى یعنینا فى هذا المقام أن تركیب (لوح محفوظ) من المصطلحات اإلسالمیة 

. وقد عده د. إبراهیم )٦(الشائعة التى " تندرج ضمن اإلطار العام لمصطلحات الغیب " 

الكریم وذكر أنه من " مسمیات عالم الغیب واهللا أعلم  السامرائى من المصطلحات فى القرآن

                                     
   .٢٩٨ص  ١٩مع للقرطبى ج االج )١(
   .٥٧٣ص  ٤وینظر : الكشاف للزمخشرى ج  ٤٤٦ص  ٨البحر المحیط ج )٢(
   .٧٩٩الكلیات ص  )٣(
حاویة البن أبى العز الحنفى تحقیق جماعة من العلماء وخرج أحادیثها محمد ناصر الدین شرح العقیدة الط )٤(

   .٢٦٣م ص ١٩٨٤ه ١٤٠٤المكتب اإلسالمى . الطبعة الثامنة  –األلبانى 
   .٥٣ص ه ١٤١٤تخریج العقیدة الطحاویة . محمد ناصر الدین األلبانى  )٥(
   .٤٦٤ص التطور الداللى بین لغة الشعر ولغة القرآن  )٦(



  

  

٢٤٣  

  وقد أسهمت المصاحبة بدورها هنا فى صناعة هذا المصطلح . )١(بحقیقته " 

***  

  ليلة مباركة

  .  )٢(: " الالم والیاء والالم كلمة وهى اللیل : خالف النهار " قال ابن فارس 

غروب الشمس .. ، اللیل ضد : اللیل : عقیب النهار ومبدؤه من  وقال ابن منظور

ذا أفردت أحدهما من اآلخر قلت لیلة ویوم، إالنهار واللیل ظالم اللیل والنهار الضیاء ، ف

  ل .ا... وضد الیوم لیلة وجمعها لی

  .)٣(: " اللیل واحد بمعنى جمع ، واحده لیلة مثل تمرة وتمر " الجوهرى 

، وهو من مغرب الشمس إلى  : " اللیل : ما یعقب النهار من الظالموفى الوسیط 
  وفى لسان الشرع: من مغربها إلى طلوع الفجر ویقابل النهار             طلوعها .

فعلت اللیلة كذا : من الصبح إلى  : واللیلة : واحدة اللیل (ج) لیال ولیائل . وتقول
  .)٤(نصف النهار . فإذا انتصف النهار قلت : فعلت البارحة ، أى اللیلة التى قد مضت " 

  .أما كلمة (مباركة ) فعن المعنى الذى یدل علیه أصلها 

ثم یتفرع  ،: " الباء والراء والكاف أصل واحد ، وهو ثبات الشئ  یقول ابن فارس
  .)٥(فروعًا یقارب بعضها بعضًا " 

: البركة : النماء والزیادة ، والتبریك : الدعاء لإلنسان أو غیره وقال ابن منظور 

                                     
   .٧١شرف العربیة ص  في )١(
   .٩١٠المقاییس ص  )٢(
   .١٧٨ص  ٨اللسان ج )٣(
   .٨٥٠المعجم الوسیط ص  )٤(
   .١٠٨المقاییس ص  )٥(



  

  

٢٤٤  

  .)١(رك اهللا الشئ وبارك فیه وعلیه : وضع فیه البركة " بالبركة ... وبا

ن استعمل فى غیره ، ویقال له بركة وقال الراغب  : " أصل البرك صدر البعیر وإ
وبرك البعیر ألقى ركبه واعتبر منه معنى الملزوم فقیل : ابتركوا فى الحرب أى ثبتوا والزموا 

كالبروك ، وسمى محبس الماء بركة ،  موضع الحرب و ... ، وابتركت الدابة وقفت وقوفاً 
  .)٢(والبركة ثبوت الخیر اإللهى فى الشئ " 

: " البركة : النماء والزیادة ، حسیة كانت أو معنویة ، وثبوت الخیر وقال أبو البقاء 
  .)٣(لهى فى الشئ ودوامه ، ونسبتها إلى اهللا تعالى على المعنى الثانى " اإل

مرة واحدة فى  بكلمة (مباركة) فى القرآن الكریم وقد وردت كلمة (لیلة) مصحوبة
$! لة التى أنزل فیها القرآن الكریم قال تعالى ﴿یسیاق اإلخبار عن الل ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹ s9 
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  وقال الشعبى : المعنى إنا ابتدأنا إنزاله فى لیلة القدر

جملة واحدة فى لیلة القدر من اللوح  –علیه السالم  –وقیل : بل نزل به جبریل 
لى المحفوظ إلى سماء الدنیا إلى بیت العزة وأماله جبریل على السفرة ثم كان جبریل ینزله ع

وكان بین أولــه وآخره ثالث وعشرون سنة "  نجوماً  نجوماً  –صلى اهللا علیه وسلم  –النبى 
)٤(.  

  .)٥(لیلة مباركة وهى لیلة القدر "  ": وقال ابن كثیر 

عن معنى بركتها : " والمباركة الكثیرة الخیر لما ینتج اهللا فیها من  وقال أبو حیان
ولو لم یوجد فیها إال إنزال القرآن  ،فى دینهم ودنیاهم  األمور التى تتعلق بها منافع العباد

                                     
   .٣٩٧ص  ١اللسان ج )١(
   .٥٤المفردات ص  )٢(
   .٢٤٨الكلیات ص  )٣(
   .٢٢٩ص  ٢٠مع للقرطبى جاالج )٤(
   .١٣٧ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج )٥(



  

  

٢٤٥  

  .)١(وحده لكفى به بركة " 

إن تركیب ( لیلة مباركة ) أطلق فى االستعمال القرآنى على  وبعد هذا یمكن القول
لیلة القدر وكذلك فى غیر القرآن الكریم إال أن هذا التركیب قد یطلق على أى لیلة یجلب 

  .)٢(ان . كما قال عمر بن أبى ربیعة : فیها خیر وبركة لإلنس

   فى لیلة كانت مباركة            ظلت على كلیلة القدر         

***  

  المــأل األعلــى .

  .)٣(" المأل : األشراف من الناس ، ألنهم ملئوا كرمًا "  قال ابن فارس :

ج إلیه والمأل ساء ، وسموا بذلك ألنهم مالء بما یحتاؤ " والمأل الر  وقال ابن منظور :
وقیل : أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم، الذى یرجع  ،مهموز مقصور : الجماعة

إلى قولهم ... ویقال : فالن أمأل لعینى من فالن ، أى أتم فى كل شئ منظرًا وحسنًا . وهو 
  العین إذا أعجبك حسنه وبهجته . ئرجل مال

لك المأل إنما هم القوم ذوو الشارة وحكى : مأله على األمر یمأله وماأله ، وكذ
إلدارة ، ففارق باب رهط لذلك ، والمأل على هذا صفة غالبة . وقد ماألته على لوالتجمع 

  .)٤(: ساعدته علیه وشایعته . والمأل مهموز مقصور : الخلق ... "  ةاألمر مماأل
ومنظرًا ؤون العیون رواء ل" المأل جماعة یجتمعون على رأى ، فیم وقال الراغب :

  .)٥(والنفوس بهاًء وجالًال " 
  .)٦(" والمأل األشراف من الناس "  وقال أبو البقاء الكفوى :

                                     
   .٣٣ص  ٨المحیط ج البحر )١(
   .١٠٦ص  ١٩٧٨الهیئة المصریة العامة للكتاب  –دیوان عمر بن أبى ربیعة كتاب التراث  )٢(
   .٩٥٧المقاییس ص  )٣(
   .٣٤٥ص  ٨اللسان ج )٤(
   .٥٢٦المفردات ص  )٥(
   .٦٨٦الكلیات ص  )٦(



  

  

٢٤٦  

: " العین والالم والحرف المعتل ..  ابن فارسأما كلمة األعلى فیقول عن أصلها 
  .)١(أصل واحد یدل على السمو واالرتفاع "

 �ω﴿ فى موضعین قال تعالــى : ورد تعبیر ( المأل األعلى )  وفــى القرآن الكریـم
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وأشرافهم ، وقد أشار إلى ذلك كثیر من  والمقصود بتركیب ( المأل األعلى ) المالئكة
" المأل األعلى : أهل السماء الدنیا فما فوقها وسمى الكل منهم  قال القرطبى :المفسرین 

  .)٢(أعلى باإلضافة إلى مإل األرض " 
یة ص قال : " المأل األعلى هم المالئكة فى قول ابن عباس آوفى موطن تفسیر 

ن خلق فقالوا : أتجعل فیها من یفسد فیها . وقال إبلیس والسدى ، واختصموا فى أمر آدم حی
  .)٣(: أنا خیر منه ... "

 –ا مرضى اهللا عنه –:" والمأل األعلى المالئكة ، وعن ابن عباس وقال الزمخشرى 
  .)٤(هم الكتبة من المالئكة وعنه : أشراف المالئكة " 

نس والجن هم المأل وعلل الوصف باألعلى فقال : " ألنهم یسكنون السماوات ، واإل
  .)٥(األسفل ألنهم سكان األرض " 

لى هذا أشار   –علیهم السالم  –المالئكة األعلى   مألبقوله : " والمراد بال األلوسىوإ
  .)٦(وأنهم فى جهة العلو ویقابله المأل األسفل وهم اإلنس والجن ألنهم فى جهة السفل " 

أن المراد  دفى تحدی أسهمأل) قد إن مصاحبة وصف (األعلى) للفظ (الم وفى الواقع
: " ووصفه بـ (األعلى) ألن  قال الطاهر بن عاشوربهذا التعبیر (المالئكة وأشرافهم) . 

                                     
   .٦٦٤المقاییس  )١(
   .٦٥ص  ١٥الجامع للقرطبى ج  )٢(
   .٢٢٦ص  ١٥المصدر السابق ج  )٣(
   .٣٣٨ص  ٧، وینظر : البحر المحیط ج ٦٧١ص  ٣الكشاف ج )٤(
   .الصفحةالمصدر السابق نفس  )٥(
   .٦٨،  ٦٧ص  ١٢روح المعانى ج )٦(



  

  

٢٤٧  

  .)١(السماوات وهم المالئكة ولهم علو حقیقى وعلو مجازى بمعنى الشرف "  المراد مأل

إسالمیًا إن المصاحبة بین لفظى (المأل واألعلى ) قد كونت مصطلحًا  وفى الحقیقة
إذا ما أطلق ال ینصرف الذهن إال إلى معنى (المالئكة وأشرافهم ) . وال یقتصر هذا على 

فى غیر القرآن الكریم فقد ورد هذا المصطلح فى  –أیضًا  –االستعمال القرآنى فحسب بل 
منها قوله صلى اهللا علیه وسلم : "لیلة  –أحادیث صحیحة عن رسول اهللا صلى علیه وسلم 

  .)٢(مررت على جبریل فى المأل األعلى كالحلس البالى من خشیة اهللا عز وجل "  أسرى بى

  .)٣("  ابن زیدونومن استعمال هذا المصطلح فى الشعر ما قاله 

  فتــــأس إن ذاك         الخطب غـال األنبیاء

  ـ         لــى إذا ما اهللا شاءـوسیفنى المأل األع

***  

  

  الملة اآلخرة

: " والملة : الشریعة والدین .. كملة اإلسالم والنصرانیة والیهودیة . قال ابن منظور 
  وقیل : هى معظم الدین وجملة ما یجئ به الرسل ".

لغة سنتهم وطریقهم ومن هذا أخذ الملة أى الموضع الذى ال سحاق : الملة فىإ قال ابو 
  یختبر فیه ألنه یؤثر فى مكانها كما یؤثر فى الطریق ...

  الملة : الدیة ، والملل : الدیات ؛ وأنشد :أبو الهیثم : 

                                     
   .٢٩٨ص  ٢٣التحریر والتنویر ج  )١(
ى نالباإلسراء والمعراج وذكر أحادیثهما وتخریجها وبیان صحیحها من سقیمها للشیخ محمد ناصر الدین األ )٢(

فى والحدیث  – ٦١م ص٢٠٠٠ -ه ١٤٢١الطبعة الخامسة  –ردن األ –عمان  –المكتبة اإلسالمیة 
   .بانى (حسن)لقال الشیخ األ – ١٠٨٠٣الجامع برقم  صحیح وضعیف

م ص ١٩٧٩ - ه ١٣٩٩بیروت  –دیوان ابن زیدون شرح وتحقیق كرم البستانى دار بیروت للطباعة والنشر  )٣(
   .: تأس : اصبر ١٣٥



  

  

٢٤٨  

  غنائم الفتیان فى یوم الوهـــل

  )١( "ومن عطایا الرؤساء فى الملل

:" والملة : اسم ما شرعه اهللا لعباده على لسان نبیه لیتوصلوا به إلى وقال أبو البقاء 
ث إن األنبیاء قلت إلى أصول الشرائع ، من حینآجل ثوابه .. والملة : الطریقة أیضًا ، ثم 

  .)٢(یعلمونها ویسلكونها ویسلكون من أمروا بإرشادهم بالنظر إلى األصل .." 

: " (آخرة) الرحل والسرج بالمد الخشبة التى یستند  فیقول الفیومىأما كلمة (اآلخرة ) 
األول ولهذا  فإلیها الراكب والجمع األواخر وهذه أفصح اللغات ..واآلخر على فاعل خال

یة ، والتذكیر والتأنیث فتقول : أنت آخر خروجًا ودخوًال نبق فى اإلفراد والتثینصرف ویطا
  .)٣(وأنتما آخران دخوًال وخروجًا ، ونصبهما على التمییز والتفسیر ، واألنثى آخرة... "

التقدم . وهذا  ف" الهمزة والخاء والراء أصل واحد .. وهو خال وقال ابن فارس :
  .)٤(إنه قال : اآلخر نقیض المتقدم " قیاس أخذناه عن الخلیل ، ف

ورد تركیب (الملة + اآلخرة ) مرة واحدة فى سیاق الحدیث عن  وفى التنزیل العزیز
الحوار الذى دار بین النبى صلى اهللا علیه وسلم وبین المأل من قریش وذلك عندما عرض 

  .ا قالوه النبى صلى اهللا علیه وسلم أن یقولوا : ال إله إال اهللا . فبین اهللا م

  ]٧﴾[ص: #$tΒ $uΖ÷èÏÿxœ #x‹≈pκÍ5 ’Îû Ï'©#Ïϑø9$# Íοt�ÅzFψ$# ÷βÎ) !#x‹≈yδ �ωÎ) î,≈n=ÏG÷z$قال اهللا عز وجل ﴿ 

".. یعنون ملة عیسى النصرانیة وهى آخر الملل والنصارى یجعلون مع  قال القرطبى :
  .)٥(اهللا إالها " 

التى هى آخر الملل ألن "فى الملة اآلخرة " ، فى ملة عیسى  قال الزمخشرى :
  النصارى یدعونها وهم مثلثة غیر موحدة .

                                     
   .٣٦٨ص  ٨اللسان ج )١(
   .٤٤٣الكلیات ص  )٢(
   .١٠المصباح المنیر ص  )٣(
   .٤٨المقاییس ص  )٤(
   .١٥٢ص  ١٥الجامع للقرطبى ج )٥(



  

  

٢٤٩  

  .)١(أو فى ملة قریش التى أدركنا علیها آباءنا " 

على وصف الملة باآلخرة فقال : " والتوصیف باآلخرة بحسب  األلوسىوقد علق 
م ما ومرادهم من قوله –صلى اهللا علیه وسلم  –االعتقاد ألنهم الذین ال یؤمنون بنبوة محمد 

وهو عدم التوحید فإن النصارى كانوا یثلثون ویزعمون أنه  هسمعنا الخ . إنا سمعنا خالف
  .)٢(وحاشاه "  –الدین الذى جاء به عیسى علیه السالم 

والناظر فى هذا التركیب یلمح أن اقتران كلمة اآلخرة بالملة قد ساعد على توجیه داللة 
  . الملة فى هذا السیاق

***  

   . ــمالنبأ العظي 

خبره أ" النبأ: محركة : الخبر ، ج : أنباء ، أنبأه إیاه ، وبه  ورد فى القاموس المحیط
 ")٣(.  

ن لفالن نبأ أى خبرًا "  وفى اللسان   .)٤(: " النبأ : الخبر ، والجمع أنباء ، وإ

: " النبأ خبر ذو فائدة عظیمة یحصل به علم أو غلبة ظن ، وال أما الراغب فقال 
  .)٥(فى األصل نبأ حتى یتضمن هذه األشیاء الثالثة "  یقال للخبر

  ویالحظ أن الراغب قد قید إطالق النبأ على الخبر بالشروط التى ذكرها .

Ν§ ورد النبأ موصوفًا (بالعظیم) وذلك فى قول اهللا تعالى ﴿ وفى القرآن الكریم tã 
tβθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ∩⊇∪ Ç tã Î* t6 ¨Ζ9 $# ÉΟ‹ Ïà yè ø9   ]٢ ،١﴾ [النبأ :  #$

  والمقصود بالنبأ العظیم ، البعث بعد الموت 

: " أى عن أى شئ یتساءلون من أمر القیامة وهو النبأ العظیم یعنى الخبر الهائل بن كثیر قال ا
 إلى أن هذا هو األظهر وذلكالمفظع الباهر .. والنبأ العظیم البعث بعد الموت . وقد أشار ابن كثیر 

                                     
   .٥ص  ٤الكشاف ج )١(
   .١٦١ص  ١٢روح المعانى ج )٢(
   .١٢١ص  ١القاموس المحیط ج )٣(
   .٤٢٠ص  ٨اللسان ج )٤(
   .٥٣٤المفردات ص  )٥(



  

  

٢٥٠  

“لقوله تعالى ﴿  Ï% ©! $# ö/ ãφ Ïµ‹ Ïù tβθ àÿ Î= tG øƒ èΧ " ١(﴾ یعنى الناس فیه على قولین مؤمن به كافر(.  

ساءلون " یسأل بعضهم بعضًا أو تإلى هذا الرأى حیث قال : " ی الزمخشرىوقد ذهب 
  ساءلون غیرهم من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم والمؤمنین .. والضمیر ألهل مكة .تی

على طریق االستهزاء لون غیرهم عنه . عن البعث ویتساء كانوا یتساءلون فیما بینهم
")٢(.  

ومصاحبة كلمة (العظیم) لكلمة (النبأ) قد أكسبتها قیمة داللیة من خالل األثر الذى 
  تتركه فى نفس السامع من مهابة هذا الخبر وعظمته 

  .)٣(: " ووصف النبأ وهو الخبر الذى له شأن بالعظیم لتأكید خطره " قال األلوسى

" كبیر الجسم ویستعار لألمر المهم ألن  ابن عاشورالعظیم كما قال وذلك ألن حقیقة 
أهمیة المعنى تتخیل بكبر الجسم فى أنها تقع عند مدكرها كمرأى الجسم الكبیر فى مرأى 

  .)٤(العین وشاعت هذه االستعارة حتى ساوت الحقیقة "

هنا زیادة فى ثم علق على وصف النبإ بالعظیم بقوله : " ووصف (النبأ ) بـ (العظیم) 
ن كونه واردًا من عالم الغیب زاده عظم أوصاف وأهوال فوصف النبأ بالعظیم التنویه به أل

  .)٥(باعتبار ما وصف فیه من أحوال البعث فى ما نزل من آیات القرآن "

≅ö ﴿هذا وقد كررت هذه المصاحبة فى آیة أخرى قال تعالى  è% uθ èδ (# îσ t7 tΡ îΛ Ïà tã ∩∉∠∪ 
÷Λ äΡ r& çµ ÷Ζ tã tβθ àÊ Ì� ÷è ãΒ  : ٦٨، ٦٧﴾ [ص [  

≅ö: " .. سیاق اآلیة وظاهرها أنه یرید بقوله " قال أبو حیان  è% uθ èδ (# îσ t7 tΡ îΛ Ïà tã  ما "
قصه اهللا تعالى من مناظرة أهل النار ومقاولة األتباع مع السادات ، ألنه من أحوال البعث، 

  .  )٦(ن " وقریش كانت تنكر البعث والحساب والعقاب وهم عن ذلك معرضو 

                                     
   .٤٦٢ص  ٤یر جتفسیر ابن كث )١(
   .٥٣٠،  ٥٢٩ص ٤الكشاف ج )٢(
   .٢٠٣ص  ١٥روح المعانى ج )٣(
   .١٠ص  ٣٠التحریر والتنویر ج )٤(
   .المصدر السابق نفس الصفحة )٥(
   .٣٩١،  ٣٩٠ص  ٧البحر المحیط ج )٦(



  

  

٢٥١  

المصاحبة اللغویة التى تمثلت هنا فى تكرار الوصف  أن إلىأشیر  نأوأخیرًا أود 
سهمت فى تأكید قول من ذكر أن النبأ یطلق على ما كان أ) قد إبكلمة (العظیم) لكلمة (النب

فیه فائدة عظیمة كما أشار الراغب سالفًا . وكذلك أكدت هذه المصاحبة قول من ذكر أن 
یرد فى القرآن إال لما له وقع وشأن عظیم كما أشار إلى ذلك أبو البقاء الكفوى فى النبأ لم 

  .)١(الكلیات "

***  

  النبي األمـي :

 قال ابنقد اختلف اللغویون فى أصل اشتقاق كلمة النبى كما یظهر من كالمهم اآلن 
كأنه مفضل له وسلم اسمه من النبوة وهو االرتفاع ، آن النبى صلى اهللا علیه و إ: "فارس 

  : أوس بن حجرعلى سائر الناس برفع منزلته ؛ ویقولون : النبى : الطریق ، قال 

  .)٢( "ألصبح رتما دقاق الحصى          كمتن النبى من الكاثب        

نبأ عنه ، أ: " قال الجوهرى : والنبى : المخبر عن اهللا ، عز وجل ، ألنه من وفى اللسان 
ل ابن برى : صوابه أن یقول فعیل بمعنى مفعل مثل نذیر بمعنى منذر وهو فعیل بمعنى فاعل ، قا

 : وى أخبر . قالأ.. وفى النهایة : فعیل بمعنى فاعل للمبالغة من النبأ الخبر ، ألنه أنبأ عن اهللا 
  یجوز فیه تحقیق الهمز وتخفیفه .

البریة والخابیة، إال : ... غیر أنهم تركوا الهمز فى النبى كما تركوه فى الذریة و  قال سیبویه
أهل مكة ، فإنهم یهمزون هذه األحرف وال یهمزون غیرها ویخالفون العرب فى ذلك . قال: والهمز 

  فى النبئ لغة ردیئة ، یعنى لقلة استعمالها ال ألن القیاس یمنع من ذلك ....

  أ عن اهللا ، فترك همزه بنأبى : هو من ن: القال الفراء 

ن أخذ من النبوة وة ، وهى االرتفاع عن األرض ، أى إنه أشرف على سائر اوالنب قال : وإ

                                     
   .٨٨٦الكلیات ألبى البقاء ص  )١(
الجامعة  –. محمد یوسف نجم تحقیق وشرح د –وینظر : دیوان أوس بن حجر  ٩٧٣المقاییس ص  )٢(

لو عال  "یقول :  ١١ص  –م ١٩٧٩ -ه ١٣٩٩ –طبعة ثالثة  –بیروت دار صادر بیروت  –األمریكیة 
دقوق ، یقال: رتم مفضالة هذا الجبل ألصبح مدقوقًا مكسورًا ، یعظم أمر فضالة . والمرتوم : المحطوم ال

   .جل طوال وطویل "أنفه أى دقه وقوله : دقاق الحصى أى دقیق مثل قولك ر 



  

  

٢٥٢  

  . )١(الخلق . فأصله غیر الهمز ... والنبئ : الطریق الواضح "

وعلى هذا یتضح أن كلمة النبئ إما أن تكون من النبوة والنباوة وهى االرتفاع عن األرض 
ما أن تكون من أنبأ بمعنى أخبر ألنه هو  لرفعته صلى اهللا علیه وسلم على سائر الناس . وإ

  المخبر عن اهللا تعالى 

  : " واألمى : الذى ال یكتب . صاحب اللسانأما كلمة ( األمى) فیقول عنها 

: األمى الذى على خلقة األمة لم یتعلم الكتاب فهو على جبلته    .. قیل  قال الزجاج
..واألمى:العیى الجلف الجافى الكتابة كانت فیهم عزیزة أو عدیمة ألن،للعرب األمیون 

  . )٢("القلیل الكالم

ورد لفظ (األمى) مصاحبًا لكلمة (النبى) وذلك فى موضعین وكان وفى القرآن الكریم 
  ) نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم األمى) هو(  +المقصود بهذا التركیب (النبى 

t قال تعالى : ﴿ Ï% ©! $# šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §�9 $# ¢ É< ¨Ζ9 $# ¥_ Í hΓ W{ $# “ Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰ Åg s† 

$ ¹/θ çG õ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ  : ١٥٧﴾ [ األعراف[  

θ#)وقال تعالى :﴿  ãΨ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Ä c É< ¨Ψ9 $# Ç c’ Í hΓ W{ $# ” Ï% ©! $# Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ 

 Ïµ ÏG≈ yϑ Î= Ÿ2 uρ çνθ ãè Î7 ¨? $# uρ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ß‰ tG ôγ s?  : ١٥٨﴾ [ األعراف [  

: " وال یخفى أن المراد بهذا الرسول نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم واألمى أى قال األلوسى 
الذى ال یكتب وال یقرأ وهو على ما قال الزجاج نسبة إلى أمة العرب ألن الغالب علیهم ذلك .. أو إلى أم 

  .)٣(و إلى أمة كأنه على الحالة التى ولدته أمه علیها " القرى ألن أهلها كانوا كذلك .. أ

عالء لشأنه صلى  وفى الواقع إن هذه الصفة لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم صفة مدح وإ
  اهللا علیه وسلم بل كانت من معجزاته صلى اهللا علیه وسلم .

مه مع حاله إحدى : " ووصف علیه الصالة والسالم بذلك تنبیهًا على أن كمال عل قال األلوسى
                                     

   .٤٢٢،  ٤٢١ص  ٨اللسان ج )١(
   .٢٢٩ص  ١ج المصدر السابق )٢(
   .٧٥ص  ٥روح المعانى ج )٣(



  

  

٢٥٣  

علیه الصالة والسالم صفة مدح ،  –بأبى هو وأمى  –معجزاته صلى اهللا علیه وسلم فهو بالنسبة إلیه 
  .)١(وأما بالنسبة لغیره فال ، وذلك كصفة التكبر فإنها صفة مدح هللا عز وجل وصفة ذم لغیره " 

: " ال یعلم هللا  الطبرى قالبل إن هذه الصفة اختص بها رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم كما 
  .)٢(رسول وصف بهذه الصفة أعنى األمى غیر نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم " 

وعلى ذلك " فاألمیة وصف خص اهللا به من رسله محمدًا صلى اهللا علیه وسلم إتمامًا 
ذاتى وهو لإلعجاز العلمى العقلى الذى أیده اهللا به فجعل األمیة وصفًا ذاتیًا له لیتم بها وصفه ال

سباب المتعارفة للكماالت الرسالة لیظهر أن كماله النفسانى كمال لدنى إلهى ال واسطة فیه لأل
وبذلك كانت األمیة وصف كمال فیه مع أنها فى غیره وصف نقصان ألنه لما حصل له من 

من المعرفة وسداد العقل ما ال یحتمل الخطأ فى كل نواحى معرفة الكماالت الحق وكان على یقین 
من أمره ما هو أعظم مما حصل للمتعلمین صارت أمیته آیة على كون ما حصل له  ةعلمه وبین

  . )٣(إنما هو من فیوضات إلهیة " 

ومن األمور التى توضح هذا اإلعجاز " أنه صلى اهللا علیه وسلم تال علیهم كتاب اهللا 
یبدل ألفاظه ، وكان الخطیب من منظومًا ، تارة بعد أخرى ، بالنظم الذى أنزل علیه فلم یغیره ولم 

العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فیها ونقص ، فحفظه اهللا عز وجل على نبیه صلى اهللا علیه 
  .)٤(وسلم كما أنزله "

كیف ارتبطت هذه الصفة برسولنا محمد صلى اهللا علیه وسلم وهذا  ومما سبق یظهر

لمة (األمى) . فإذا ما ذكر تركیب (النبى األمى) ال االرتباط یؤكد هذا االقتران بین كلمة (النبى) وك

ینصرف الذهن إال إلى النبى محمد صلى اهللا علیه وسلم فهذه المصاحبة جعلت هذا التركیب 

  بمثابة اصطالح یقصد به الرسول الكریم محمد صلى اهللا علیه وسلم .

وسلم اشتهر بوصف بقوله : " وألن محمدًا صلى اهللا علیه  وقد أكد هذا الطاهر بن عاشور
                                     

   .المصدر السابق نفسه نفس الصفحة  )١(
   .٨٢،  ٨١ص  ٩تفسیر الطبرى ج )٢(
  ١٣٣ص ٩التحریر والتنویر ج )٣(
   .٢٢٩ص١اللسان ج )٤(



  

  

٢٥٤  

  " صلى اهللا علیه وسلم  )١((النبى األمى) فصار هذا المركب كاللقب له " 

لذا نجد فى كثیر من األحیان أن یرد هذا التركیب (النبى األمى) فى كالم المتكلم مكتفیًا به 

  .دون أن یذكر اسمه صلى اهللا علیه وسلم وذلك لوضوح المعنى به فى ذهن السامعین 

والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبى ًال قول على رضى اهللا عنه : " ومن ذلك مث

  .)٢( األمى صلى اهللا علیه وسلم إلى : أن ال یحبنى إال مؤمن وال یبغضنى إال منافق "

   )٣(:  عبید اهللا بن قیسومن الشعر مثًال قول 

  ت علینا السماءـم كرام بك        لو بكت هذه السماء  على قـو

  ى والخلفـــاءــن منا النبى األمى  والصدیق           منا التقنح

  اءــأسد اهللا والسناء سـن        وقتیل األحزاب حمزة منـــا

***  

  

  

  النفــس اللوامـــة

: " النفس : الروح .. وقال أبو إسحاق : النفس فى كالم العرب یجرى على قال ابن منظور 
الن أى روحه ، وفى نفس فالن أن یفعل كذا وكذا، أى ضربین : احدهما قولك : خرجت نفس ف

فى روعه ، والضرب اآلخر معنى النفس فیه معنى جملة الشئ كلها وحقیقته ، والجمع من كل ذلك 
  أنفس ونفوس .

  فى معنى النفس الروح : أبو خراشقال 
                                     

   .١٣٣ص  ٩التحریر والتنویر ج )١(
   .والحدیث صحیح رواه مسلم  ٦٠٧٩رقم  ثحدی ٣٢٧ص  ٣شكاة المصابیح جم )٢(
 –دار بیروت  –تحقیق وشرح د. محمد یوسف نجم دار صادر بیروت  –دیوان عبید اهللا بن قیس الرقیات  )٣(

   .بحر الخفیف  ٩٠،  ٨٩م ص ١٩٥٨ - ه ١٣٧٨



  

  

٢٥٥  

  نجا سالم والنفس منه بشدقه          ولم ینج إال جفن سیف ومئزرا           

  لمعنى فیه : لم ینج سالم إال بجفن سیفه ومئزره ..وا

  والنفس یعبر بها عن اإلنسان جمیعه كقولهم : عندى ثالثة أنفس ..

ابن األعرابى : النفس العظمة والكبر والنفس العزة والنفس الهمة والنفس عین الشئ وكنهه 
  .)١(والنفس األنفة والنفس العین التى تصیب المعین "  ،وجوهره 

أن " الالم والواو والمیم تدل على العتب والعذل ..  ابن فارسكلمة اللوامة فیبین أما 
  .)٢(واللوم : وهو العذل ، تقول لمته لوما ، والرجل ملوم" 

  .)٣(اللوم عذل اإلنسان بنسبته إلى ما فیه لوم ، یقال لمته فهو ملوم"  وقال الراغب:"

  .)٤(، واللوم مما یحرض "  : " اللوم ، بالفتح : العذل وقال أبو البقاء

  ورد تركیب ( النفس + اللوامة ) مرة واحدة  وفى القرآن الكریم

Iω﴿ قال تعالى  uρ ãΝ Å¡ ø% é& Ä§ øÿ ¨Ζ9 $$ Î/ Ïπ tΒ# §θ ¯=9   ] ٢[ القیامة :  ﴾ #$

: " ومعنى بالنفس اللوامة أى بنفس المؤمن الذى ال تراه إال یلوم نفسه،  قال القرطبى
   تراه إال وهو یعاتب نفسه .یقول : ما أردت بكذا فال

وقال الحسن : هى واهللا نفس المؤمن ما یرى المؤمن إال یلوم نفسه : ما أردت بكالمى 
  ما أردت بأكلى ما أردت بحدیث نفسى والفاجر ال یحاسب نفسه 

وعلى ذلك فتكون اللوامة بمعنى الالئمة وهى صفة مدح وعلى هذا یجئ القسم بها 
  .)٥(ائغًا حسنًا "س

  .)٦(: " ومعنى النفس اللوامة النفس التى تلوم صاحبها على تقصیره " ل الشوكانى وقا

" وتعریف (النفس) تعریف الجنس أى األنفس اللوامة  وقال الطاهر بن عاشور :

                                     
   . ٦٤٩:  ٦٤٧ص  ٨اللسان ج )١(
   . ٩٠٩المقاییس ص  )٢(
   . ٥١١ات ص المفرد )٣(
   . ٨٠٠الكلیات ص  )٤(
   .٩٣ ، ٩٢ص  ١٩الجامع للقرطبى ج  )٥(
   .٣٣٥ص  ٥ج قدیرفتح ال )٦(



  

  

٢٥٦  

. ثم علق على هذا الوصف بقوله : " ووصف اللوامة مبالغة )١(والمراد نفوس المؤمنین " 
صیر فى التقوى والطاعة . وهذا اللوم هو المعبر عنه فى ألنها لكثر لوم صاحبها على التق

  .)٢(االصطالح بالمحاسبة ولومها یكون بتفكیرها وحدیثها النفسى " 

" وأكثر الصوفیة على أن النفس اللوامة فوق األمارة وتحت المطمئنة .. وعرفوا اللوامة بأنها 
ما صدر عنها سیئة بحكم جبلتها هى التى تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت عن سنة الغفلة فكل

  .)٣(الظلمانیة أخذت تلوم نفسها ونفرت عنها " 

لما قاله العلماء فى معنى (النفس اللوامة) یظهر لنا أن هذا التركیب یطلق  وبعد هذا العرض
على "النفس المؤمنة التى تلوم نفسها على التقصیر فى طاعة اهللا وتقواه " فهو على هذا من 

  الطابع اإلسالمى .المصطلحات ذات 

باإلضافة إلى هذا ، یعتبر هذا التركیب من مصطلحات الصوفیة فهو أحد األقسام التى 
  . )٤(فى تفسیره " األلوسى ذكروها فى أقسام النفس كما أشار إلى ذلك

فالنفس اللوامة عندهم فى مرتبة بین النفس المطمئنة وبین النفس األمارة ویقصد بها "النفس 
نور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة كلما صدرت منها سیئة بحكم جبلتها التى تنورت ب

  .)٥(الظلمانیة أخذت تلوم نفسها وتتوب عنها "

***  

  الميثاق الغليــظ

قد عاء والقاف كلمة تدل على ثما عن كلمة المیثاق فعن أصلها یقول ابن فارس : " الواو والأ
حكام . وثقت الشئ أحكمته . وناقة م   .)٦(وثقة الخلف . والمیثاق : العهد المحكم " وإ

: " والمیثاق : العهد ، مفعال من الوثاق ، وهو فى األصل حبل أو ویقول صاحب اللسان 
ومنه الموثق . تقول واثقته  ةسیر والدابة .. التهذیب : المیثاق من المواثقة و المعاهدقید یشد به األ

                                     
   .٣٣٨ص  ٢٩التحریر والتنویر ج )١(
   .المصدر السابق نفسه )٢(
   .١٥٢،  ١٥١ص  ١٥روح المعانى ج )٣(
   .ینظر : المصدر السابق نفسه  )٤(
   .٢١٧التعریفات ص  )٥(
   .١٠٤٣ المقاییس ص )٦(



  

  

٢٥٧  

  . )١(كذا وكذا "  نباهللا ألفعل

كلمة (الغلیظ) فیقول صاحب اللسان : "الغلظ : ضد الرقة فى الخلق والطبع والفعل أما عن 
  .)٢(والمنطق والعیش ونحو ذلك . غلظ یغلظ غلظًا : صار غلیظًا " 

إلى أنه استعمل فى غیر الجواهر فقال " استعمل الغلظ فى غیر  ابن منظوروقد أشار 
جواهر أیضًا فقال : إذا كان حرف الروى أغلظ الجواهر ، وقد استعمل ابن جنى الغلظ فى غیر ال

  حكمًا عندهم من الردف مع قوته فهو أغلظ حكمًا وأعلى خطرًا من التأسیس لبعده .

... وأرض غلیظه : غیر سهلة ... والتغلیظ : الشدة فى الیمین ، وتغلیظ الیمین : تشدیدها 
ساوة وشدة ... وأمر غلیظ : وتوكیدها ... ورجل غلیظ : فظ فیه غلظه ، ذو غلظة وفظاظة وق

  .)٣(شدید صعب ، وعهد غلیظ كذلك .. وماء غلیظ : مر " 

جسام " الغلظة ضد الرقة ، ویقال غلظة وغلظة واصله أن یستعمل فى األ وقال الراغب :
  . )٤(لكن قد یستعار للمعانى كالكبیر والكثیر " 

ظ) وذلك فى ثالثة مواضع فقد ورد لفظ (المیثاق) مصحوبًا بكلمة (غلی وفى التنزیل العزیز
  ورد هذا التعبیر فى سیاق (حث اهللا تعالى على حسن مصاحبة النساء )

 βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7ÏGó™$# 8l÷ρy— šχ%x6̈Β 8l÷ρy— óΟçF÷�s?#uuρ £ßγ1y‰÷nÎ) #Y‘$sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù's? çµ÷ΖÏΒ÷قال تعالى ﴿  

$º↔ø‹x© 4 …çµtΡρä‹äzù's?r& $YΨ≈tGôγç/ $VϑøOÎ)uρ $YΨ�Î6•Β ∩⊄⊃∪ y#ø‹x.uρ …çµtΡρä‹è{ù's? ô‰s%uρ 4|Óøùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’n<Î) <Ù÷èt/ šχõ‹yzr&uρ 

Νà6ΖÏΒ $̧)≈sV‹ÏiΒ $Zà‹Î=xî  : ٢١ ، ٢٠﴾ [ النساء [  

" إن أردتم تخلیة المرأة سواء استبدلتم مكانها أخرى أم لم تستبدلوا  ىسقال الطبر والمعنى كما 
  .)٥(موها شیئًا " فال تأخذوا مما آتیت

: " هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقده الطبرى أما عن المراد بالمیثاق الغلیظ فیقول 
                                     

   .٢١٥ص  ٩اللسان ج )١(
   .٦٥٦ص  ٦المصدر السابق ج )٢(
   .المصدر السابق نفسه نفس الصفحة  )٣(
   .٤٠٧المفردات ص  )٤(
   .٣٧ص  ٣مجمع البیان ج  )٥(



  

  

٢٥٨  

" أن المراد به  ابن كثیروذكر .)١(النكاح من عهد على إمساكها بمعروف أو تسریحها بإحسان "
       .)٢(العقد " 

نه قیل : وأخذن به منكم أجعة ك: " والمیثاق الغلیظ : حق الصحبة والمضا وقال الزمخشرى
میثاقًا غلیظًا أى بإفضاء بعضكم إلى بعض ، ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه ؛ فقد قالوا صحبة 

  .)٣(عشرین قرابة فكیف بما یجرى بین الزوجین من االتحاد واالمتزاج ؟ ! "

الزوج  قوال : أحدها : أن المیثاق الغلیظ هو العهد المأخوذ علىأ" فیه  الطبرسى :وقال 
د به كلمة النكاح التى ابإحسان . وثانیها : أن المر  حروف أو تسریعحالة العقد من إمساك بم

یستحل بها الفرج ، وثالثها : قول النبى صلى علیه وسلم "أخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن 
  .)٤(بكلمة اهللا " 

ظ فى هذا السیاق یدل على یمكن أن یقال إن المیثاق الغلی ومن خالل ما ذكره المفسرون
(عقد النكاح) ألن هذا العقد یترتب علیه حسن الصحبة والمعاشرة للمرأة كما أمر اإلسالم باإلضافة 

قال إلى أن هذا العقد یشمل كلمة النكاح التى یستحل بها الفرج ، ووصف بالغلیظ لقوته وعظمه . 
إذا صلب والغلظة فى الحقیقة : " والغلیظ صفة مشبهة من غلظ " بضم الالم ،  ابن عاشور

  .)٥("  اصالبة الذوات ثم استعیرت إلى صعوبة المعانى وشدتها فى أنواعه

الذى ورد فیه لفظ ( میثاق ) مصحوبًا بكلمة (غلیظ ) قوله تعالى فى سیاق  أما الموضع الثانى

 uΖ÷èsùu‘uρ ãΝßγs%öθsù u‘θ’Ü9$# öΝÎγÉ)≈sV‹ÏϑÎ/ $oΨù=è%uρ ãΝßγs9 (#θè=äz÷Š$# z>$t7ø9$# #Y‰̄gà� $oΨù=è%uρ$الحدیث عن بنى إسرائیل ﴿ 

öΝçλm; Ÿω (#ρß‰÷ès? ’Îû ÏMö6¡¡9$# $tΡõ‹s{r&uρ Νåκ÷]ÏΒ $̧)≈sW‹ÏiΒ $Zà‹Î=xî  : ١٥٤﴾ [ النساء[  

  .)٦("  ة: " یعنى العهد الذى أخذ علیهم فى التورا قال القرطبى

                                     
   .٣١٦ص  ٤تفسیر الطبرى ج )١(
   .٤٦٧ص  ١تفسیر ابن كثیر ج )٢(
   .٤٣٠ص  ١الكشاف ج )٣(
عیف الجامع الصغیر لأللبانى صحیح برقم ضالمذكور فى صحیح و والحدیث  ٣٧ص  ٣مجمع البیان ج )٤(

٣٨٣١.   
   .٢٩٠ص  ٤التحریر والتنویر ج )٥(
   .٧ص  ٦الجامع للقرطبى ج )٦(



  

  

٢٥٩  

  .)١(هما یفى تفسیر  الشوكانى وأبو السعودوقد ذهب إلى ذلك 

المراد به العهد ووصفه بالغلیظ أى القوى والغلظ من صفات  " وقال الطاهر بن عاشور :
  .)٢(األجسام فاستعیر لقوة المعنى وكنى به عن توثق العهد ألن الغلظ یستلزم القوة " 

 øŒÎ)uρ $tΡõ‹s{r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# öΝßγs)≈sV‹ÏΒالذى وردت فیه هذه المصاحبة قوله تعالى ﴿  أما الموضع الثالث

š�ΖÏΒuρ ÏΒuρ 8yθœΡ tΛÏδ≡t�ö/Î)uρ 4y›θãΒuρ |¤ŠÏãuρ Èø⌠$# (zΝtƒó�tΒ $tΡõ‹s{r&uρ Νßγ÷ΨÏΒ $̧)≈sW‹ÏiΒ $ZàŠÎ=xî   : ٧﴾ [ األحزاب[  

" وأخذنا منهم میثاقًا غلیظًا أى عهدًا وثیقًا عظیمًا على الوفاء بما التزموا من  القرطبى :قال 
بعضهم بعضًا . والمیثاق هو الیمین باهللا تعالى ، فالمیثاق الثانى تأكید  تبلیغ الرسالة وأن یصدق
  .)٣(للمیثاق األول بالیمین " 

  .)٤(: أن المیثاق الغلیظ هو " الیمین "  الشوكانىوذكر 

فى زاد المسیر : " وذكر المفسرون أن ذلك العهد الشدید الیمین باهللا عز  ابن الجوزىوقال 
  .)٥(وجل " 

  .)٦(" المیثاق الغلیظ الیمین باهللا على الوفاء بما حمله "  المحیط : وفى البحر

" والغلظ من صفة األجسام واستعیر  یقول أبو حیان :قة التعبیر بوصف الغلیظ دوعن 
  .)٧(للمعنى مبالغًا فى حرمته وعظمته وثقل فرط تحمله " 

فى جنسه فإن كل " وصف المیثاق بالغلیظ أى عظیمًا جلیل الشأن  وقال ابن عاشور :
  .)٨(میثاق له عظم فلما وصف هذا بـ (غلیظًا) أفاد أن له عظمًا خاصًا ... " 

                                     
   .٢٥٠ص  ٢وینظر : تفسیر أبى السعود ج – ٥٣٣ص  ١ینظر : فتح القدیر ج )١(
   .١٦ص  ٦التحریر والتنویر ج )٢(
   . ١٢٧ص  ١٤الجامع للقرطبى ج )٣(
   .٢٦٤ص  ٤فتح القدیر ج )٤(
   .٣٥٥ص  ٦زاد المسیر ج )٥(
   .٢٠٩ص  ٧البحر المحیط ج )٦(
   . ٢٠٩ص ٧البحر المحیط ج  )٧(
   . ٣٧٥ص  ٢١التحریر والتنویر ج )٨(



  

  

٢٦٠  

وبعد هذا العرض یتبین لنا أن تركیب ( میثاقًا غلیظًا ) قد تكرر فى القرآن الكریم ثالث مرات 
  ودل على :

  عقد النكاح -١

  العهد الذى أخذ على بنى إسرائیل فى التوراة -٢

  هللالیمین با -٣

إن تعبیر ( المیثاق الغلیظ ) یستخدم فى التعبیر  وبالنظر فى هذه الدالالت یمكن أن نقول
عن العهود والمواثیق العظیمة الشأن وذلك ألن الوصف بالغلیظ یفید أن لهذا المیثاق عظمًا خاصًا 

  . لذا نجد أن ( المیثاق ) فى القرآن الكریم لم یوصف إال بهذه الصفة فقط .  

***  

  واد المقدسال

  : " والوادى معروف ، وربما اكتفوا بالكسرة عن الیاء كما قال قال ابن منظور 

  قرقر قمر الواد بالشاهق             

: الوادى كل مفرج بین الجبال والتالل واإلكام ، سمى بذلك لسیالنه ویكون مسلكا ابن سیده 
  .)١(للسیل ومنفذًا " 

ضع الذى یسیل فیه الماء ، ومنه سمى المفرج بین " أصل الوادى المو  وقال الراغب :
الجبلین وادیًا ، وجمعه أودیة ، نحو ناد وأندیة ، وناج وأنجیة ، ویستعار الوادى للطریقة كالمذهب 

  .)٢(واألسلوب ، فیقال فالن فى واد غیر وادیك" 

ض أما كلمة المقدس فاصلها یدل على الطهر كما مر بنا سالفًا عند الحدیث عن األر 
  المقدسة .

فى موضعین فى سیاق الحدیث عن نبى اهللا  وقد ورد تركیب (الواد + المقدس) فى القرآن الكریم
 ‘ϑn=sù $yγ8s?r& y“ÏŠθçΡ #y›θßϑ≈tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ÎoΤÎ) O$tΡr& y7•/u£$!موسى علیه السالم وحواره مع اهللا عز وجل قال تعالى ﴿ 

                                     
   .٢٦٢ص  ٩اللسان ج  )١(

   .٥٨٩المفردات ص  )٢(



  

  

٢٦١  

ôìn=÷z$$sù y7ø‹n=÷ètΡ ( y7̈ΡÎ) ÏŠ#uθø9$$Î/ Ä £̈‰s)ßϑø9$# “YθèÛ   : ١٢، ١١﴾ [ طه [  

ىإِذ  وقال تعالى ﴿ َبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوً َاهُ ر   ] ١٦﴾ [ النازعات :  نَاد

  .)١(:"المقدس : المطهر و (طوى) اسم علم علیه فیكون بدًال أو عطف بیان "قال أبو حیان 

جحوا أن الواد المقدس هو طوى وما ذكره أبو حیان هو ما ذهب إلیه كثیر من المفسرین فر 
فهذا اسمه ، أما عن تقدیسه فهذا یرجع إلى أن اهللا عز وجل " فضل بعض األماكن زیادة فضل 

  .)٢( على بعض كما جعل لبعض األزمان فضل على بعض واهللا یفضل ما یشاء " 

لتبریك : " والمقدس : المطهر والمراد به التطهیر المعنوى وهو التشریف واوقال ابن عاشور 
وذلك  –علیه السالم  –ألجل ما نزل فیه من كالم اهللا دون توسط ملك یبلغ الكالم إلى موسى 

  .)٣( تقدیس خاص " 

الكالم  لوذلك ألن " تقدیس األمكنة یكون بما یحل فیها من األمور المعظمة وهو هنا حلو 
  .)٤( الموجه من قبل اهللا تعالى " 

دس) من المصطلحات التى وردت فى القرآن الكریم لتدل إن تركیب (الواد المقوخالصة القول 
بال واسطة . فهو كالعلم علیه  - علیه السالم –على هذا المكان المبارك (طوى) الذى كلم اهللا فیه موسى 

. إذا ما ذكر ال ینصرف الذهن إال إلیه . وال یخفى هنا دور المصاحبة فى تحقیق ذلك فلو ورد لفظ 
  الوصف لما تحقق المفهوم المراد منه فى هذا المقام . هذا (الواد ) مجردًا من

  الوسواس الخناس

  : " الوسوسة والوسواس : الصوت الخفى من ریح .قال ابن منظور 

  والوسواس : صوت الحلى ، وقد وسوس وسوسة ووسواسًا بالكسر .

ر ووسواسًا ، بكسة والوسوسة والوسواس : حدیث النفس . یقال : وسوست إلیه نفسه وسوس
الزلزال ،  والوسواس ، بالكسر ، المصدر .  و الواو . والوسواس ، بالفتح ، االسم مثل الزلزال

والوسواس ، بالفتح : هو الشیطان وكل ما حدثك ووسوس إلیك ، فهو اسم ... ویقال : لهمس 

                                     
   .٢١٧ص  ٦البحر المحیط ج )١(
   .١٧٥ص  ١١الجامع للقرطبى ج )٢(
   .٧٥ص  ٣٠والتنویر جالتحریر  )٣(
   .١٩٧ص  ١٦المصدر السابق ج )٤(



  

  

٢٦٢  

  : وقال األعشىصوات الحلى : وسواس ؛ أالصائد والكالب و 

  ل ـــكما استعان بریح عشرق زج  تسمع للحلى وسواسًا إذا انصرفت    

والهمس : الصوت الخفى یهز قصبًا أو سبا ، وبه سمى صوت الحلى وسواسًا ... قال أبو 
تراب سمعت خلیفة یقول الوسوسة الكالم الخفى فى اختالط ... والوسواس : الشیطان ، وقد 

  وسوس فى صدره ووسوس إلیه .

كالمًا خفیًا  هبالكسر ، ووسوس الرجل : كلم ،... وقد وسوست إلیه نفسه وسوسه ووسواسًا 
  .)١( ووسوس إذا تكلم بكالم لم یبینه " 

: " ... والوسواس بالفتح مرض یحدث من غلبة السوداء یختلط معه الذهن،  وقال الفیومى
  .)٢( ویقال لما یخطر بالقلب من شر ولما ال خیر فیه وسواس " 

صله من الوسواس وهو صوت الحلى والهمس أو : " الوسوسة الخطرة الردیئة  وقال الراغب
  .)٣( الخفى ... ویقال لهمس الصائد وسواس " 

عن مادتها : " الخاء والنون والسین أصل واحد یدل  ابن فارسأما عن كلمة الخناس فیقول 
على استخفاء وتستر قالوا : الخنس : الذهاب فى خفیة ، یقال خنست عنه وأخنست عنه حقه ... 

 " )٤(.  

الخنوس : االنقباض واالستخفاء . خنس من بین اصحابه یخنس  " :ول ابن منظور ویق
  .)٥(ویخنس ، بالضم ، خنوسًا وخناسًا وانخنس : انقبض وتأخر وقیل : رجع " 

عن الخناس " اسم فاعل للمبالغة ألنه یخنس إذا سمع ذكر اهللا تعالى أى  وقال الفیومى
  .)٦(ینقبض " 

                                     
، والوسواس : الصوت . العشرق :  ١٤٤، والبیت فى دیوان األعشى ص  ٢٩٧،  ٢٩٦ص  ٩اللسان ج )١(

   .شجیرة شبه خشخشة الحلى بخشخشها 
   .٣٩١المصابح المنیر ص  )٢(
   .٥٩٤المفردات ص  )٣(
   .٣١٤المقاییس ص  )٤(
   .٢٣٤ص  ٣اللسان ج )٥(
   .١١٢المصباح المنیر ص  )٦(



  

  

٢٦٣  

فقد ورد لفظ (الوسواس) مصحوبًا بكلمة (الخناس) وذلك فى موضع واحد  ىأما فى االستعمال القرآن
≅ö تعالى ﴿وذلك فى إطار الحث على التعوذ باهللا تعالى من الشیطان الرجیم  قال  è% èŒθ ãã r& É b> t� Î/ 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Î= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊂∪  ÏΒ Ì h� x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒ ø: $# ﴾      

  ] والمقصود من ( الوسواس الخناس) الشیطان كما ذكر المفسرون . ٤ -١الناس : [ 

: "الوسواس الخناس وهو الشیطان الموكل باإلنسان فإنه ما من أحد من بنى قال ابن كثیر 
  .)١(آدم إال وله قرین یزین له الفواحش وال یألوه جهدًا فى الخبال والمعصوم من عصمه اهللا " 

نه وسوس فى نفسه ألنها صنعته أ" والمراد به الشیطان سمى بالمصدر ك : وقال الزمخشرى
. وقد علل المفسرون وصفه بالخناس فقالوا : ألنه " إذا ذكر )٢(وشغله الذى هو عاكف علیه " 

  .)٣(اإلنسان ربه خنس الشیطان وولى فإذا غفل وسوس إلیه " 

  .)٤(: " ووصف بالخناس ألنه كثیر االختفاء " وقال الشوكانى 

الخناس) بلفظ (الوسواس) یستعمل للداللة على (الشیطان) (إن اقتران وصف  وجملة القول
ونجد فى نفس الوقت أن المصاحبة بین اللفظین لها قیمتها الداللیة فهذا االقتران یستفاد منه فى أنه 

فى فى یظهر الطریقة التى یستخدمها الشیطان فى إغوائه اإلنسان وكیف أنه یوسوس له بكالم خ
النفس ثم یختفى ویرجع . وال شك أن العبد إذا ما تنبه لطریقة الشیطان هذه فإنه سرعان ما یجد 

  العالج فى اإلكثار من ذكر اهللا عز وجل الذى معه یخنس الشیطان ویختفى .

  اليوم ( اآلخر ، العقيم ، الموعود )

وبها والجمع أیام ال : " الیوم : معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غر قال ابن منظور 
  .)٥(یكسر إال على ذلك ، وأصله أیوام فأدغم ولم یستعملوا فیه جمع الكثرة " 

" (الیوم) أوله من طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس ، ولهذا من فعل وقال الفیومى : 
تحسن شیئًا بالنهار واخبر به بعد غروب الشمس یقول فعلته أمس ألنه فعله فى النهار الماضى واس

                                     
   .٥٧٥ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج )١(
   .٦٥٦ص  ٤الكشاف ج )٢(
   .المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٣(
   .٥٢٣ص  ٥فتح القدیر ج )٤(
   .٤٧٣ص  ٩اللسان ج )٥(



  

  

٢٦٤  

بعضهم أن یقول أمس األقرب أو األحدث ، والیوم مذكر وجمعه أیام وأصله أیوام ، وتأنیث الجمع 
، والتذكیر على معنى الحین والزمان ، والعرب قد تطلق الیوم وترید  ةأكثر فیقال أیام مباركة وشریف

لذى افتقرت فیه إلیك ... الوقت والحین نهارًا كان أو لیًال فتقول ذخرتك لهذا الیوم أى لهذا الوقت ا
 ")١(.  

: " الیوم یعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبها . وقد یعبر به عن مدة وقال الراغب 
  .)٢(من الزمان أى مدة كانت " 

: " الهمزة والخاء والراء أصل وهو خالف التقدم .  فیقول ابن فارساآلخر أما عن كلمة 
  .)٣(: اآلخر نقیض المتقدم " وهذا قیاس أخذناه عن الخلیل فإنه قال 

نة بكلمة (اآلخر) ، وقد تكررت هذه و نجد أن كلمة الیوم وردت مقر  وفى التنزیل العزیز
  :المصاحبة فى ست وعشرین مرة مما یدل على شیوع هذا االستعمال فى القرآن الكریم منها 

  ] ٨﴾[ البقرة : :  /zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ ãΑθà)tƒ $̈ΨtΒ#u «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$$Î/uρ Ì�ÅzFψ$# $tΒuρ Νèδ tÏΨÏΒ÷σßϑÎقوله تعالى ﴿ 

ôمَ وقوله تعالى ﴿  tΒ z tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ öΝ ßγ n= sù öΝ èδ ã� ô_ r& y‰Ψ Ïã 

óΟ Îγ Î n/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö� n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s†   : ٦٢﴾ [البقرة        [  

£ ل تعالى ﴿ اوق Å3≈ s9 uρ §� É9 ø9 $# ô tΒ z tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ                 ] .١٧٧[البقرة: }....#$

  ]٢٣٢﴾[ البقرة : #$y7Ï9≡sŒ àátãθãƒ ÏµÎ/ tΒ tβ%x. öΝä3ΖÏΒ ßÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì�ÅzFψ وقال تعالى ﴿

وقال سبحانه ﴿ tΒ uρ ö� àÿ õ3 tƒ «! $$ Î/  Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ  Ïµ Î7 çF ä. uρ  Ï& Î# ß™ â‘ uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# ô‰ s) sù 

¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïè t/  : ١٣٦﴾ [ النساء.[  

  ویطلق هذا التركیب (الیوم اآلخر ) على یوم القیامة . وقد علل العلماء هذه التسمیة 

                                     
   .٤٠٦المصباح المنیر ص  )١(
   .٦١٤المفردات ص  )٢(
   .٤٨المقاییس ص  )٣(



  

  

٢٦٥  

نما سمى یوم القیامة الیوم اآلخر ألنه آخر یوم ال یوم بعده قال الطبرى فإن قال  هاسو  : "وإ
ئل وكیف ال یكون بعده یوم وال انقطاع لآلخرة وال فناء وال زوال قیل إن الیوم عند العرب إنما قا

سمى یومًا بلیلته التى قبله فإذا لم یتقدم النهار لیل لم یسم یومًا فیوم القیامة یوم ال لیل له بعده 
سماه اهللا جل ثناؤه یام ولذلك سوى اللیلة التى قامت فى صیحتها القیامة فذلك الیوم هو آخر األ

  .)١(الیوم اآلخر " 

وفى الواقع إن آیات القرآن تقرر أن (الیوم اآلخر) هو یوم القیامة ، وقد جعله اهللا تعالى 
ألنه هو الباعث على أن یعمل العبد الصالحات وأن یبتعد عن  دأصًال فى قبول اإلیمان من العب

جابة على إلیمان فى اإلاألصل عندما عرف ا الموبقات ، وقد قرر النبى صلى اهللا علیه وسلم هذا
" أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والیوم اآلخر وتؤمن فقال :  –سؤال جبریل علیه السالم 

  .)٢(بالقدر خیره وشره ... 

أن تركیب (الیوم اآلخر ) یعد واحدًا من المصطلحات التى  ومن خالل ذلك یتضح لنا
من مصطلحات العقیدة عند المسلمین لدرجة أن هذا التركیب قد صنعها القرآن الكریم وتدخل ض

  خصصت داللته فى ذهن السامع فال یكاد یذكر إال وینصرف ذهنه إلى داللة (القیامة) .

التى صاحبت كلمة (یوم) هى كلمة (عقیم) وقد ورد ذلك فى موضع واحد  أما الكلمة الثانیة

Ÿω﴿ قال تعالى  uρ ãΑ# t“ tƒ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. † Îû 7π tƒ ó� É∆ çµ ÷Ψ Ï iΒ 4 ®L ym ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' s? èπ tã$ ¡¡9 $# ºπ tF øó t/ ÷ρ r& 

öΝ ßγ uŠ Ï? ù' tƒ ÛU# x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠ É) tã ﴾ ]  : ٥٥الحج [  

  ابن فارسكما ذكر  )٣(والعقیم فى اللغة یدل على الضیق والشدة " 

ل عقیم ال ینفع ... وعق ،: " (العقیم) الذى ال یولد له یطلق على الذكر واألنثى قال الفیومى 
صاحبه ، والملك عقیم ال ینفع فى طلبه نسب وال صداقة فإن الرجل یقتل أباه وابنه على الملك ، 

  .)٤(ویوم عقیم ال هواء فیه فهو شدید الحر " 

                                     
   .١١٧ص  ١تفسیر الطبرى ج )١(
   .والحدیث رواه البخارى ومسلم وغیرهما  ١٨٧٢برقم  ١٨٢ص  ٢صحیح الترغیب والترهیب لأللبانى ج )٢(
   .٦٤٩المقاییس ص  )٣(
   .٢٥٢المصباح المنیر ص  )٤(



  

  

٢٦٦  

  أما المقصود بتركیب ( یوم عقیم) فقد ذهب جماعة من المفسرین إلى أنه یوم القیامة 

  .)١(. عذاب یوم ال لیلة له وهو یوم القیامة " : " عذاب یوم عقیم .. قال القرطبى

إلى تعلیل هذه التسمیة فذكر أنه " سمى یوم القیامة عقیمًا ألنه لیس یعقب  وأشار القرطبى
  .)٢(بعده یومًا مثله " 

سائر األیام ال مثل له فى شدته أو ال یوم بعده كأن  عن : یوم عقیم أى منفردلوسى وقال األ 
  .)٣(من األیام فما ال یوم بعده یكون عقیمًا والمراد به الساعة بمعنى یوم القیامة"كل یوم یلد ما بعده 

  العلماء إلى أن المراد به (یوم بدر) من وذهب فریق آخر

نما وصف یوم الحرب بالعقیم ألن أوالد النساء قال الزمخشرى  : " الیوم العقیم : یوم بدر وإ
ألن المقاتلین یقال لهم أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف ن كأنهن عقم لم یلدن ، أو ر یقتلون فیه فیص

  .)٤(یوم الحرب بالعقیم على سبیل المجاز " 

جاز أن یكون المقصود به یوم القیامة أو یوم بدر . وعلى  ومن خالل ما ذكره المفسرون
ص وال شك أن ذلك خا –بخیر  تأیكال القولین عللت هذه التسمیة عند المفسرین بأن هذا الیوم لم 

  بالكافرین .

ما قیل من آراء فى تعلیل هذا الوصف عند أصحاب كل رأى فذكر  وقد جمع ابن الجوزى
  أن من قال أنه بدر فى " تسمیته بالعقیم ثالثة أقوال :

  : أنه لم یكن فیه للكفار بركة وال خیر . أحدهما

  : ألنهم لم ینظروا فیه إلى اللیل بل قتلوا قبل المساء . والثانى

  : ألنه ال مثل له فى عظم أمره لقتال المالئكة فیه . والثالث

  وعلى قول من قال هو یوم القیامة فى تسمیته بذلك قوالن

                                     
   .٨٧ص  ١٢الجامع للقرطبى ج )١(
   .المصدر السابق نفسه )٢(
   .١٦٧ص  ٩روح المعانى لأللوسى ج )٣(
   .٢٣٣ص  ٣الكشاف ج  )٤(



  

  

٢٦٧  

  : ألنه ال لیلة له . أحدهما

  .)١(: ألنه ال یأتى المشركین بخیر وال فرج "  والثانى

ة مرة لكلمة (الیوم ) فهى لفظ (الموعود) وقد وردت هذه المصاحب أما المصاحبة الثالثة
  واحدة فى القرآن الكریم .

Ï قال تعالى : ﴿ !$ uΚ ¡¡9 $# uρ ÏN# sŒ Ælρ ç� ã9 ø9 $# ∩⊇∪ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ ÏŠθ ãã öθ pR ùQ   ]   ٢، ١﴾ [ البروج :  #$

ننظر لنرى ما تدل  )وقبل أن نعرف ما قاله المفسرون فى المقصود بتركیب (الیوم الموعود 
  علیه كلمة (الموعود) عند اللغویین .

: " الواو والعین والدال كلمة صحیحة تدل على ترجیة بقول .  یقول ابن فارس فعن أصلها
  .)٢(یقال : وعدته أعده وعدًا ، ویكون ذلك  بخیر وشر " 

أما داللة هذا التركیب عند المفسرین فقد ذهبوا إلى أن المقصود به (یوم القیامة) قال 
وهو یوم القیامة من غیر اختالف بین  القرطبى : " الیوم الموعود أى الموعود به وهو قسم آخر

  .)٣(أهل التأویل " 

اهللا علیه وسلم قد عرف الیوم الموعود بأنه یوم القیامة حیث  لىأن النبى ص لویؤید هذا القو 
عرفه  مالیوم الموعود یوم القیامة والشاهد یوم الجمعة والمشهود یو قال صلى اهللا علیه وسلم " 

  .)٤(" الة الوسطى صالة العصر ویوم الجمعة ذخره اهللا لنا وص

یر (الیوم الموعود) یعد علمًا على القیامة أطلق علیها وصار بعإن ت ومن هذا یمكن أن یقال
یعرف به وهو على هذا من المصطلحات القرآنیة الخاصة بالقیامة ومن الجدیر بالذكر أن مادة 

ب الصفة والموصوف مما (وعد) قد وردت مصاحبة لكلمة (الیوم) فى تركیبات أخرى غیر تركی
  یؤید القول بأنه مصطلح صنعه القرآن الكریم للداللة على یوم القیامة 

                                     
   .٤٤٥ص  ٥زاد المسیر ج )١(
   .١٠٥٨المقاییس ص  )٢(
   .٢٨٣ص  ١٩الجامع للقرطبى ج )٣(
   .١٤١٦٠حدیث حسن برقم  ١٤١٦ص  ١صحیح وضعیف الجامع ج )٤(



  

  

٢٦٨  

≅×قال تعالى﴿  ÷ƒ uθ sù t Ï% ©# Ï j9 (#ρ ã� xÿ Ÿ2  ÏΒ ãΝ Îγ ÏΒ öθ tƒ “ Ï% ©! $# tβρ ß‰ tãθ ãƒ  : ٦٠﴾ [الذاریات [  

  ]٤٢﴾ [المعارج :  óΟèδö‘x‹sù (#θàÊθèƒs† (#θç7yèù=tƒuρ 4®Lym (#θà)≈n=ãƒ Þ/ßStΒöθtƒ “Ï%©!$# tβρß‰tãθãƒوقال سبحانه ﴿

y7وقال جل شأنه ﴿ Ï9≡ sŒ ãΠ öθ u‹ ø9 $# “ Ï% ©! $# (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ tãθ ãƒ  : ٤٤﴾ [ المعارج   [  

ت وصفًا لألیام بصیغة ءفقد جا ) لفظ (الخالیة ) مع كلمة (الیوم ومن المصاحبات الواردة
معرض الحدیث عن أهل الجنة قال الجمع فى تركیب (األیام الخالیة) وذلك فى موضع واحد فى 

θ#) تعالى ﴿  è= ä. (#θ ç/ u� õ° $# uρ $ O↔ ÿ‹ ÏΨ yδ !$ yϑ Î/ óΟ çF øÿ n= ó™ r& † Îû ÏΘ$ −ƒ F{ $# Ïπ u‹ Ï9$ sƒ ø:   ] ٢٤﴾ [الحاقة :  #$

: " وخال الشئ خلوا : مضى .. والقرون  فیقول ابن منظورأما عن معنى الخالیة فى اللغة 
  .)١(قرن أى مضى " الخالیة : هم المواضى ، ویقال : خال قرن ف

: " خال األمر : یخلو خلوا : مضى وسبق ... والخالیة : اسم فاعل وفى القاموس القویم 
  .)٢(للمؤنث بمعنى الماضیة " 

  .یام الدنیا)أوقد ذهب المفسرون إلى أن المقصود بهذا التركیب ( 

  .)٣(: " األیام الخالیة أى قدمتم فى أیام الدنیا " قال القرطبى 

  .)٤(: " فى األیام الخالیة : الماضیة من أیام الدنیا " زمخشرى وقال ال

  وبعد هذه الرحلة مع كلمة الیوم والمصاحبات اللغویة  التى وصفت بها یتبین : وأخیراً 

  . إن داللة كلمة (الیوم) قد تحددت من خالل المصاحبات اللغویة الواردة معها -١

طلحات إسالمیة كمصطلح الیوم اآلخر إن هذه المصاحبات قد ساعدت فى تكوین مص -٢
  والیوم الموعود .

                                     
   . ٢١٢ص  ٣اللسان ج  )١(
   .٢٠٩،  ٢٠٨ص  ١القاموس القویم للقرآن الكریم ج  )٢(
   .٢٧١ص  ١٨ الجامع للقرطبى ج )٣(
   .٤٥٦ص  ٤ج الكشاف  )٤(



  

  

٢٦٩  

یمكن أن یقال إن هناك ترادفًا بین المصطلحین السابقین (الیوم اآلخر والیوم الموعود)  -٣
  من ناحیة وحدة المدلول علیه وهو یوم القیامة .

بعد هذا ولكن یبقى الملمح الداللى الخاص بكل تركیب (فالیوم اآلخر ) فیه ملمح أنه ال یوم 
  الیوم .

وتركیب (الیوم الموعود) فیه ملمح أن هذا الیوم قد وعد اهللا به عباده بالخیر للمؤمنین وبالشر 
  للكافرین .

  فعلى ذلك إطالق مصطلح الترادف بین التركیبین هنا فیه تجوز . 

  یالحظ أن كلمة الیوم من الكلمات التى تتسم بقبول كلمات كثیرة تأتى فى صحبتها . -٤

  

***  

  



  

  

٢٧٠  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثانى
  دراسة المصاحبة اللغوية فى القرآن الكريم بين  المضاف    

  . والمضاف إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمة الفصل 

یقوم هذا الفصل بدراسة تطبیقیة لظاهرة المصاحبة اللغویة فى شكل من أشكالها وهو النمط 

  االسمى الخاص بالمضاف والمضاف إلیه . 



  

  

٢٧١  

اكیب المكونة من المضاف والمضاف إلیه التى قد شاعت فى وقد اخترت مجموعة من التر 

  االستعمال القرآنى . 

ویظهر من خالل دراسة هذه التراكیب الدور الرئیس الذى تقوم به المصاحبة اللغویة فى 

  تحدید وتوجیه داللة التراكیب واأللفاظ . 

  المیة . باإلضافة إلى دورها فى صیرورة كثیر من هذه التراكیب إلى مصطلحات إس

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هللا :    أجل 
  .)١(األجل بأنه " المدة المضروبة للشىء "  الراغبعرف 

                                     
  . ١٧المفردات ص  )١(



  

  

٢٧٢  
  .)١(" أجل اهللا هو األجل الذى قدره " محمد األمین المحبىوقال : 

وقد ورد لفظ أجل مصحوبًا باسم الجاللة (اهللا) فى القرآن الكریم عن طریق اإلضافة وقد 
  عین . تكررت هذه المصاحبة فى موض

 {قال تعالى :  tΒ tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$ s) Ï9 «! $# ¨β Î* sù Ÿ≅ y_ r& «! $# ;N Uψ 4 uθ èδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# 
ÞΟŠ Î= yè ø9   ]. ٥[العنكبوت: }  #$

من كان یأمل تلك الحال وأن یلقى فیها الكرامة من اهللا والبشر فإن أجل اهللا وهو " : قال الزمخشرى
  .)٢(صالح الذى یصدق رجاءه ویحقق أمله .. " الموت آلت ال محالة فلیبادر العمل ال

:" وأجمع أهل التفسیر على أن المعنى : من كان یخاف الموت فلیعمل وقال القرطبى 
  .)٣(عمًال صالحًا فإنه البد أن یأتیه "

β¨  {:  الذى تكررت فیه هذه المصاحبة قوله تعالىوالموضع الثانى  Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒ Î) 
u !% y` Ÿω ã� ¨z xσ ãƒ ( öθ s9 óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n= ÷è s? { :٤[نوح. [  

  .)٤(جاء الموت ال یؤخر بعذاب كان أو بغیر عذاب " إذا : " أىوقال القرطبى 

وقد علل المصاحبة بین اللفظین حیث قال : " وأضاف األجل إلیه سبحانه ألنه الذى 
  .)٥(أثبته "

الموت واقع الشك إن المصاحبة بین اللفظین عن طریق اإلضافة تفید أن  وفى الواقع
فیه وقد أشار الطاهر بن عاشور إلى ذلك بقوله : " فى إضافة (أجل) إلى اسم الجاللة من 

  .)٦(اإلیماء إلى أنه ال یخلف "

  هللا ) تشیر داللته فى القرآن الكریم إلى الموت . اإن تركیب (أجل  وخالصة القول

  : إخوان الشياطين 
، معروف ، وقد یكون الصدیق والصاحب ، ... : " األخ من النسب :قال صاحب اللسان 

خوة ....   واألخ الواحد ، واالثنان أخوان ، والجمع إخوان وإ
                                    

 
  . ١٦٦ص  ١یه فى المضاف والمضاف إلیه . محمد األمین المحبى ج ما یعول عل )١(
  . ٤٧٥،  ٤٧٤ص  ٣الكشاف ج  )٢(
  . ٣٢٧ص  ١٣الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ٢٩٩ص  ١٨المصدر السابق ج  )٤(
  . ٣٠٠المصدر السابق نفسه ص  )٥(
  . ٢٠٨ص  ٢٠التحریر والتنویر ج  )٦(



  

  

٢٧٣  

  وقولهم : فالن أخو كربة وأخو لذبة وما أشبه ذلك أى صاحبها . 

نما یریدون أصحابه ومالزمیه خوان العمل وما أشبه ذلك ، وإ   .)١("وقولهم : إخوان العزاء وإ

: " ... وتقول هو أخو تمیم أى واحد منهم ، ولقى أخا الموت  روفى المصباح المنی
أى مثله ، وتركته بأخى الخیر أى بشر ، وهو أخو الصدق أى مالزم له وأخو الغنى أى ذو 

  .)٢(الغنى "

: "أخ : األصل أخو وهو المشارك آخر فى الوالدة من الطرفین أو من وقال الراغب 
كل مشارك لغیره فى القبیلة أو فى الدین أو فى  أحدهما أو من الرضاع . ویستعار من

  .)٣(صنعة أو فى معاملة أو فى مودة وفى غیر ذلك من المناسبات "

: " والشیطان : معروف ، وكل عات متمرد  ابن منظورأما كلمة الشیاطین ، فیقول 
من الجن واإلنس والدواب شیطان ... وفى النهایة : إن جعلت نون الشیطان أصلیة كان 

ن م ن الشطن البعد ، أى بعد عن الخیر ، أو من الحبل الطویل كأنه طال فى الشر ، وإ
جعلتها زائدة كان من شاط یشیط إذا هلك ، أو من استشاط غضبًا إذا احتد فى غضبه 

  .)٤(والتهب . قال :، واألول أصح "

ر األموال فى ) فى سیاق التحذیر من تبذی إخوان + الشیاطینورد تركیب (  وفى القرآن الكریم
  ] ٢٧سراء:[اإل } βÎ) tÍ‘Éj‹t6ßϑø9$# (#þθçΡ%x. tβ≡uθ÷zÎ) ÈÏÜ≈u‹¤±9$#¨ {الحرام ، قال تعالى : 

" إخوان الشیاطین أمثالهم فى الشرارة .. أو هم إخوانهم وأصدقاؤهم وأنهم یطیعونهم فیما  قال الزمخشرى :
  .)٥("سبیل الوعید یأمرونهم به من اإلسراف أو هم قرناؤهم فى النار على 

: " والمراد باألخوة المماثلة التامة فى كل ماالخیر فیه من صفات السوء  وقال أبو السعود
التى من جملتها التبذیر أى كانوا بما فعلوا من التبذیر أمثال الشیاطین أو الصداقة أو المالزمة أى 

  .)٦(ى " كانوا أصدقاؤهم وأتباعهم فیما ذكر من التبذیر والصرف فى المعاص

                                     
  . ٩٧،  ٩٦ص  ١اللسان ج  )١(
  . ١١لمنیر ص المصباح ا )٢(
  . ١٩المفردات ص  )٣(
  . ١١٦،  ١١٥ص  ٥اللسان ج   )٤(
  . ١٤ص  ٣الكشاف ج  )٥(
  . ١٦٨ص  ٥تفسیر أبى السعود ج  )٦(



  

  

٢٧٤  

: واإلخوان جمع أخ وهو هنا مستعار للمالزم غیر المفارق  ألن وقال الطاهر بن عاشور 
ذلك شأن األخ كقولهم : أخو العلم : أى مالزمه والمتصف به وأخو السفر لمن یكثر األسفار ... 

  .  )١(والمعنى أنهم من أتباع الشیاطین وحلفائهم كما یتابع األخ أخاه  

هذا التعبیر غایة فى المذمة كما قال الزمخشرى ألنـه " ال شر من الشیطان "  وفى الواقع إن
)٢(.  

أنه یطلق على الكفار والفجار وعلى كل من سلك طریق الشیطان واتبع  –أیضًا  –ویالحظ 
أوامره لذا نجد أن هذه المصاحبة قد وردت فى موضع آخر وقد أضیف الضمیر العائد على 

�χ {وان فى قول اهللا تعالى : ن إلى كلمة اإلخیطاالشی Î) š Ï% ©! $# (# öθ s) ¨? $# # sŒ Î) öΝ åκ ¡¦ tΒ ×# Í× ¯≈ sÛ 

z Ï iΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# (#ρ ã� �2 x‹ s? # sŒ Î* sù Ν èδ tβρ ç� ÅÇ ö7 •Β ∩⊄⊃⊇∪ öΝ ßγ çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ öΝ åκ tΞρ ‘‰ ßϑ tƒ ’ Îû Ä c xö ø9 $# ¢Ο èO Ÿω 
tβρ ç� ÅÇ ø) ãƒ {  :٢٠٢، ٢٠١[األعراف  . [  

الشیاطین وهم الفجار من ضالل اإلنس تمدهم الشیاطین فى : " المعنى إخوان قال القرطبى 
  .)٣(الغى وقیل للفجار إخوان الشیاطین ألنهم یقبلون منهم " 

  .)٤(: " وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون ألوامرهم "  وقال ابن كثیر

***  

  

  :الكتاب ]  –أم ٍ[ القرى 
ه فإن العرب تسمى ذلك الشىء :اعلم أن كل شىء یضم إلیه سائر ما یلی قال الخلیل

  .)٥(أما.."

                                     
  . ٨٠ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )١(
  . ١٤ص  ٣الكشاف ج  )٢(
  . ٣٥١ص  ٧الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ٢٨٦ص  ٢تفسیر ابن كثیر ج  )٤(
  . ٤٢٦ص  ٨بن أحمد ج  كتاب العین للخلیل )٥(



  

  

٢٧٥  

: "وأم الشىء : أصله . واألم واألمة : الوالدة .. واألم تكون للحیوان الناطق قال ابن منظور 
  وللموات النامى كأم النخلة والشجرة والموزة وما أشبه ذلك ... 

و أم لها. وأم كل شىء : أصله وعماده . قال ابن درید : كل شىء انضمت إلیه أشیاء ، فه
  وأم القوم : رئیسهم ، من ذلك .

   وأم عیال قد شهدت تقوتهم .:  قال الشنفرى

وأم الكتاب فاتحته ، ألنه یبتدأ بها فى كل صالة ... وأم النجوم :، المجرة ألنها مجتمع 
النجوم ، وأم التنائف : المفازة البعیدة . وأم الطرق معظمها إذا كان طریقًا عظیمًا وحوله طرق 

ار فاألعظم أم الطریق وأم مثوى الرجل : صاحبة منزله الذى ینزله ، ... وأم الحرب: الرایة، صغ
وأم الرمح : اللواء ومالف علیه من خرقه ... وأم القردان : النقرة التى فى أصل فرس البعیر . وأم 

الدماغ : الجلبة القرى : مكة شرفها اهللا تعالى ... وأم الرأس : هى الخریطة التى فیها الدماغ، وأم 
  .)١(التى تجمع الدماغ ... وألم أشیاء كثیرة تضاف إلیها" 

) من الكلمات التى تأتى فى صحبتها ألفاظ كثیرة فهى تحتاج لبیان أموالذى یظهر أن كلمة (
  داللتها إلى ما یضاف إلیها فى كثیر من األحوال . 

  : وفى القرآن الكریم ورد تركیب  ( أم + القرى ) فى موضعین

# {قال تعالى :  x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6 ãΒ ä− Ï d‰ |Á •Β “ Ï% ©! $# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ u‘ É‹Ζ çF Ï9 uρ ¨Π é& 

3“ t� à) ø9 $# ô tΒ uρ $ oλ m; öθ ym  ..... {  :٩٢[األنعام  . [  

  ] . ٧[الشورى:  } y7Ï9≡x‹x.uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) $ºΡ#uö�è% $|‹Î/t�tã u‘É‹ΨçGÏj9 ¨Πé& 3“t�à)ø9$# {وقال تعالى : 

  ) .مكة المكرمة والمقصود بأم القرى كما ذكر المفسرون ( 

  .)٢(" یرید مكة " َوِلتُْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى : " قال القرطبى 

   :وقد علل المفسرون هذه التسمیة 

                                     
  . مادة [أمم] ٢٢٨:  ٢٢٥ص  ١اللسان ج  )١(
  . ٣٨ص  ٧الجامع للقرطبى ج  )٢(



  

  

٢٧٦  

) ألنها مكان أول بیت وضع للناس وألنها قبلة أم القرى: " وسمیت مكة (قال الزمخشرىف
  .)١(كلها ومحجهم . وألنها ألعظم القرى شأنا .. "  أهل القرى

: "، والمراد بها مكة وسمیت بذلك ألنها قبلة أهل القرى وحجهم وهم یتجمعون وقال األلوسى 
  عندها تجمع األوالد عند األم المشفقة ویعظمونها أیضًا تعظیم األم ...  

ألصل وقیل ألن األرض دحیت من عظم القرى شأنا فغیرها تبع لها كما یتبع الفرع اأوألنها 
تحتها فكأنها خرجت من تحتها كما تخرج األوالد من تحت األم ، أو ألنها أول بیت وضع 

  .)٢(للناس"

: " وأم القرىمكة  قال الطاهر بن عاشوروالظاهر أن للمجاز دوره هنا فى هذا التصاحب . 
ه وحقیقة األم األنثى التى تلد الطفل وأم الشىء استعارة شائعة فى األمر الذى یرجع إلیه ویلتف حول

نما  فیرجع الولد إلیها ویالزمها وشاعت استعارة األم لألصل والمرجع حتى صارت حقیقة ... وإ
سمیت مكة أم القرى ألنها أقدم القرى وأشهرها وماتقرت القرى فى بالد العرب إال بعدها فسماها 

  .)٣(" العرب أم القرى وكان عرب الحجاز قبلها سكان خیام 

) مصطلح یطلق على مكة المكرمة فإذا ما أطلق ال أم القرىإن تركیب ( وخالصة القول
  ینصرف الذهن إال إلیها . 

  ) .ومن المصاحبات الواردة فى القرآن الكریم مع كلمة ( األم ) كلمة ( الكتاب 

  وقد تكررت هذه المصاحبة فى ثالثة مواضع .

uθ {قال تعالى :  èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& 

É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ (  ..... { :٧[ آل عمران. [  

: " هن أم الكتاب یعنى بذلك أنهن أصل الكتاب الذى فیه عماد الدین قال القرطبى 
وما كلفوا من الفرائض فى عاجلهم  والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إلیه الحاجة من أمر دینهم

                                     
  . ١٠٩ص  ٢الكشاف ج  )١(
  . ٢١٠ص  ٤روح المعانى ج  )٢(
  . ٣٧٢ص  ٧التحریر والتنویر ج  )٣(



  

  

٢٧٧  

نما سماهن أم الكتاب ألنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إلیه وكذلك  وآجلهم . وإ
  .)١(تفعل العرب تسمى الجامع معظم الشىء أمًا له "

   )٢() أى أصل الكتاب تحمل المتشابهات علیها وترد إلیها"أم الكتاب:" هن ( وقال الزمخشرى 

) معظم الكتاب إذ المحكم فى آیات اهللا كثیر قد فضل أم الكتاب: " ومعنى ( أبو حیان  وقال
")٣(.  

θ#) {: والموضع الثانى الذى ورد فیه هذا التركیب قول اهللا تعالى  ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ 
àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9   ] . ٣٩[ الرعد:  } #$

م الكتاب " أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ ألن كل كائن : "وعنده أقال الزمخشرى 
  .)٤(مكتوب فیه "

: " والمشهور أنها اللوح المحفوظ قالوا وهو أصل الكتب إذ ما من شىء من وقال األلوسى 
  .)٥("الذاهب والثابت إال وهو مكتوب فیه كما هو 

… {: والموضع الثالث قولـه تعالى فى القرآن الكریم  çµ ¯Ρ Î) uρ þ’ Îû Ï dΘ é& É=≈ tG Å3 ø9 $# $ uΖ ÷ƒ t$ s! ;’ Í? yè s9 
íΟŠ Å3 ym  {  :٤[ الزخرف . [  

نه فى (قال القرطبى    .)٦() یعنى القرآن فى اللوح المحفوظ لدینا "أم الكتاب: " وإ

: " فى أم الكتاب أى فى اللوح المحفوظ على ما ذهب إلیه جمع فإنه أم وقال األلوسى 
  .)٧(منقولة منه " الكتب السماویة أى أصلها ألنها كلها

  ) دل فى القرآن الكریم على : أم الكتابأن تركیب ( ومن خالل ما سبق یظهر

  المحكم من آیات القرآن الكریم . -١

                                     
  . ١٧٠ص  ٣تفسیر الطبرى ج  )١(
  . ٢٩٧ص  ١الكشاف ج  )٢(
  . ٣٩٧ص  ٢البحر المحیط ج  )٣(
  . ٥٢٢ص  ٢الكشاف ج  )٤(
  . ١٦١ص  ٧روح المعانى ج )٥(
  . ٦٢ص  ١٦الجامع للقرطبى ج  )٦(
  . ٦٤ص  ١٣روح المعانى ج  )٧(



  

  

٢٧٨  

  اللوح المحفوظ .  -٢

والجدیر بالذكر أن هذا التركیب أیضًا قد یطلق فى غیر القرآن الكریم للداللة على سورة 
   علیه وسلم بأم الكتاب . الفاتحة . فقد سماها النبى صلى اهللا

] بسم اهللا الرحمن الرحیم: [ او فاقرؤ  ]الحمد هللاقال صلى اهللا علیه وسلم : " إذا قرأتم : [ 
  .)١(إحداها "] بسم اهللا الرحمن الرحیم[  إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى و

***  

  :أهـــل 

  ن الكریم فى التراكیب اآلتیة :  ) مصاحبة لعدد من األلفاظ فى القرآأهلوردت كلمة ( 

[أهل البیت ، أهل یثرب ، أهل الذكر ، أهل القرى ، أهل الكتاب ، أهل مدین ، أهل المدینة 
  ، أهل اإلنجیل ، أهل النار]. 

  وتشیر كلمة أهل فى المعجم إلى ( عشیرة الرجل وقرابته ) . 

سیده : أهل الرجل عشیرته : " األهل : أهل الرجل وأهل الدار ... ابن قال ابن منظور 
  .)٢(وذوو قرباه والجمع أهلون وآهال وآهال وأهالت وأهالت "

: "... ویطلق األهل على الزوجة واألهل أهل البیت واألصل فیه القرابة وقد وقال الفیومى 
  .)٣(أطلق على األتباع ... "

یاهم نسب أو دین أو ما یجرى مجوقال الراغب  راهما من : " أهل الرجل من یجمعه وإ
إیاهم مسكن واحد ثم تجوز به فقیل  و صناعة وبیت وبلد ، فأهل الرجل فى األصل من یجمعه

یاهم نسب "   .)٤(أهل بیت الرجل لمن یجمعه وإ

وفى القرآن الكریم تنوعت داللتها بتنوع الكلمة المصاحبة لها وهذا سیظهر  فى السطور 

                                     
  . حدیث صحیح  ١١٨٣رقم  ١٧٩ص  ٣السلسلة الصحیحة ج  )١(
  . ٢٦٢ص  ١اللسان ج  )٢(
  . ٢٣المصباح المنیر ص  )٣(
  . ٣٧،  ٣٦المفردات ص  )٤(



  

  

٢٧٩  

  : التالیة 

) فى القرآن الكریم أهل الكتاب) فقد ورد تركیب (  تالبیفهى كلمة (أما المصاحبة األولى 
  فى موضعین . 

فى سیاق الحدیث عن البشرى التى بشر اهللا عز وجل بها إبراهیم علیه  أما الموضع األول
  السالم وامراته بإنجابهما إسحاق علیه السالم .

#) {قال تعالى :  þθ ä9$ s% t Î7 yf ÷è s? r& ô ÏΒ Ì� øΒ r& «! $# ( àM uΗ ÷q u‘ «! $# … çµ çF≈ x. t� t/ uρ ö/ ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø� t7 ø9 $# 4 … çµ ¯Ρ Î) Ó‰Š ÏΗ xq Ó‰‹ Åg ¤Χ  {  :٧٣[هود  . [  

) أهل البیت) نصب على النداء أو على االختصاص ألن (وأهل البیت: " ( قال الزمخشرى 
  .  )١(مدح لهم إذ المراد : أهل بیت خلیل الرحمن " 

  رجل من أهل بیته . بهذه اآلیة على أن زوجة ال القرطبى واستدل

هل البیت فدل على أن أزواج األنبیاء أ: " هذه اآلیة تعطى أن زوجة الرجل من قال القرطبى
  .)٢(من أهل البیت "

$ {قوله تعالى : أما الموضع الثانى   yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Í h�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Î dγ sÜ ãƒ uρ   {  :٣٣[األحزاب  . [  

  : " وفى المراد بأهل البیت ها هنا ثالثة أقوال : قال ابن الجوزى فى زاد المسیر

  : أنهم نساء رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ألنهن فى بیته .أحدها 

: أنه خاص فى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسین  والثانى
  (رضى اهللا عنهم ) .

  .)٣(أهل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وأزواجه ": أنهم  والثالث

: " والذى یظهر من اآلیة أنها عامة فى جمیع أهل البیت من األزواج وغیرهم وقال القرطبى 

                                     
   .٤١٧ص  ٢الكشاف ج  )١(
  . ٧١ص  ٩الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٣٨١ص  ٦زاد المسیر ج  )٣(



  

  

٢٨٠  

ذا  نما قال " ویطهركم " ألن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وعلیا وحسنًا وحسینًا كان فیهم وإ ، وإ
أن الزوجات من أهل البیت ألن اآلیة فیهن والمخاطبة لهن اجتمع المذكر والمؤنث فاقتضت اآلیة 

  .)١(یدل علیه سیاق الكالم واهللا أعلم "

  .)٢(نهم زوجاته وأهله "أ: " ویظهر وقال أبو حیان 

) فى القرآن الكریم أطلق على ( أهل بیت الخلیل إبراهیم أهل البیت وعلى هذا فإن تركیب ( 
  صلى اهللا علیه وسلم وأهله ) . علیه السالم ) وعلى ( زوجات النبى 

) صار بمثابة مصطلح یطلق على  أهل البیتولكن فى غیر القرآن الكریم نجد أن تركیب ( 
  . صلوات اهللا وسالمه علیهم جمیعًا . )٣(" جمیع آله وهم مؤمنو بنى هاشم والمطلب  "

سالم مطلقًا إذا وأشار الراغب إلى ذلك بقوله : "  وتعورف فى أسرة النبى علیه الصالة وال
  .)٤(قیل : أهل البیت "

ومن تشریفهم الصالة علیهم كما وصى النبى صلى اهللا علیه وسلم ، فقد سأل الصحابة 
الكرام رضوان اهللا علیهم أجمعین النبى صلى اهللا علیه وسلم فقالوا : كیف الصالة علیكم أهل 

للهم صل على محمد وعلى آل محمد " قولوا االبیت فإن اهللا قد علمنا كیف نسلم علیكم . قال : 
 كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید . اللهم بارك على محمد وعلى آل

  .)٥(" محمد كما باركت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید

اهللا ) فى قول أهل یثرب) فقد ورد تركیب ( یثرب) كلمة ( أهلومن المصاحبات الواردة مع كلمة (
  ].١٣[ األحزاب:}  øŒÎ)uρ Ms9$s% ×πxÿÍ←!$©Û öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ z>Î�øYtƒ Ÿω tΠ$s)ãΒ ö/ä3s9 4(#θãèÅ_ö‘$$sù  {تعالى : 

  .)٦(" ویثرب اسم مدینة الرسول صلى اهللا علیه وسلم "

 وأرید بهذا التركیب ( سكان مدینة النبى صلى اهللا علیه وسلم ) فقد حثهم المنافقون على أال
                                     

  . ١٨٣ص  ١٤الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٢٢٤ص  ٧البحر المحیط ج  )٢(
 –مؤسسة الرسالة  –الصواعق المحرقة البن حجر الهیتمى ، تحقیق عبد الرحمن التركى وكامل الخراط  )٣(

  . ٤٢٨ص  ٢ج  ١٩٩٧الطبعة األولى  –بیروت 
  . ٣٧المفردات ص  )٤(
  . متفق علیه ٩١٩رقم  ٢٠١ص  ١مشكاة المصابیح ج  )٥(
  . ٢٨٤ص  ٢١التحریر والتنویر ج  )٦(



  

  

٢٨١  

  یخرجوا مع رسول اهللا صلى للجهاد كما ذكر المفسرون . 

  ) . الذكر) كلمة ( أهلومن المصاحبات الواردة مع كلمة (

  ) في موضعین من القرآن الكریم . أهل الذكرفقد ورد تركیب ( 

ففى سیاق الرد على مشركى مكة عندما أنكروا نبوة محمد صلى اهللا علیه وسلم أنزل اهللا عز 
$! {وجل قوله :  tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ∅ ÏΒ y7 Î= ö6 s% �ω Î) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) 4 (# þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø. Ï e%! $# 

β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s?  { :٤٣[النحل . [  

ماذكره أهل العلم فى المقصود بأهل الذكر " فقال سفیان : یعنى مؤمنى أهل  القرطبى أورد
كم أن جمیع األنبیاء كانوا بشرًا . وقیل : المعنى فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم ال تعلمون یخبرون

  الكتاب فإن لم یؤمنوا فهم معترفون بأن الرسل كانوا من البشر .

  .)١(القرآن ، وقیل : أهل العلم " أهل : أهل الذكروقال ابن عباس 

معنى متقارب أنها متقاربة لذا یقول القرطبى بعد سوقها : " وال والناظر فى هذه األقوال یرى
ن كنت أمیل إلى المقصود بها ( )٢(" ) وذلك ألن هذه الداللة أعم فتشمل كل ما قاله أهل العلموإ

المفسرون من أقوال فتشمل العلماء من أهل الكتاب ، والعلماء من أهل القرآن واهللا أعلم، باإلضافة 
  إلى أن المعنى بالسؤال منهم العلماء . 

$! {:  تعالى ففى قوله أما الموضع الثانى tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& š� n= ö6 s% �ω Î) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) ( 
(# þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ò2 Ï e%! $# β Î) óΟ çFΖ ä. Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s?  { ٧نبیاء:ألٍ[ا . [  

  ) أهل العلم .  أهل الذكرإلى أن المقصود  بـ (  القرطبىقد أشار 

ا تقلید علمائها وأنهم المراد بقول اهللا عز وجل حیث قال : " لم یختلف العلماء أن العامة علیه
  .)٣(: " َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن  "

) على ( العلماء وأهل أهل الذكروقد شاع فى االستعمال فى غیر القرآن إطالق تعبیر ( 

                                     
  . ١٠٨ص  ١٠الجامع للقرطبى ج  )١(
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٢(
  . ٢٧٢ص  ١١الجامع للقرطبى ج  )٣(



  

  

٢٨٢  

  الخبرة فى تخصص ما ) .

)  لفظ ( القرى) ، فقد وردت هذه المصاحبة األهل مع كلمة (  ومن المصاحبات التى وردت
öθ {مواضع ، قال تعالى :  ةفى سبع s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $# (#θ ãΖ tΒ# u (# öθ s) ¨? $# uρ $ uΖ ós tG xÿ s9 Ν Íκ ö� n= tã 

;M≈ x. t� t/ z Ï iΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  {  :٩٦[ األعراف’.[  

z {وقال تعالى :  ÏΒ r' sù r& ã≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $# β r& Ν åκ u� Ï? ù' tƒ $ uΖ ß™ ù' t/ $ \G≈ uŠ t/ öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Í← !$ tΡ ∩∠∪ 

z ÏΒ r& uρ r& ã≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $# β r& Ν ßγ u‹ Ï? ù' tƒ $ uΖ ß™ ù' t/  Y∏ àÊ öΝ èδ uρ tβθ ç7 yè ù= tƒ {  ٩٨:٩٧[األعراف. [  

Β {وقال اهللا عز جل:  uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s% �ω Î) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ Ν Íκ ö� s9 Î) ô Ï iΒ È≅ ÷δ r& 

#“ t� à) ø9   ] . ١٠٩ٍ[یوسف:  }...#$

  ]٧[الحشر }...Β u!$sùr& ª!$# 4’n?tã Ï&Î!θß™u‘ ôÏΒ È≅÷δr& 3“t�à)ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™§�=Ï9uρ̈$! {وقال سبحانه : 

  والمقصود ( سكان القرى)  . 

) فجاء الكتاب) كلمة ( أهلمع كلمة ( ومن المصاحبات التى شاعت فى القرآن الكریم
$ {وثالثین موضعًا من كتاب اهللا عز وجل منهـا قولـه تعالى :  ) فى واحدأهل الكتاب تركیب (  ¨Β 

–Š uθ tƒ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ t Ï. Î� ô³ çR ùQ   ]. ١٠٥[ البقرة:  } #$

Š¨ {وقولـه تعالى :   uρ ×�� ÏV Ÿ2 ï∅ Ï iΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 Ν ä3 tΡρ –Š ã� tƒ . Ï iΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) 

# ·‘$ ¤ÿ ä. # Y‰ |¡ ym  {  :١٠٩[البقرة . [  

  ] . ٧٠[ آل عمران: } ...#$!» /Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# zΝÏ9 šχρã�àÿõ3s? ÏM≈tƒ$t↔Î {وقوله تعالى :  

≅Ÿ {وقوله: ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ Ï9 šχθ Ý¡ Î6 ù= s? ¨, ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/.... {  :٧١ٍ[آل عمران[.  

 )٢(ألنهم " جمیعًا یؤمنون بالكتاب" )١(د والنصارى " وقد أطلق هذا التركیب على " الیهو 

                                     
  . ١٦٣ص  ١، والكشاف : ج  ١٠٧،  ١٠٥ص  ٤ینظر الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٤٢ص  ١القاموس القویم للقرآن الكریم ج  )٢(



  

  

٢٨٣  

  ) .اإلنجیل)  والنصارى لهم (التوراةفالیهود لهم كتاب (

) فى موضعین فى سیاق أهل مدین) إلى لفظ ( مدین) وورد تركیب ( أهلوقد أضیفت كلمة (

M|  {الحدیث عن نبى اهللا موسى علیه السالم قال تعالى :  ÷V Î7 n= sù t ÏΖ Å™ þ’ Îû È≅ ÷δ r& t t ô‰ tΒ §Ν èO 

|M ÷∞ Å_ 4’ n? tã 9‘ y‰ s% 4 y›θ ßϑ≈ tƒ {  :٤٠[طـه  . [  

  ] .  ٤٥[ القصص: } tΒuρ |MΖà2 $ZƒÍρ$rO þ_Îû È≅÷δr& štô‰tΒ (#θè=÷Gs? öΝÎγøŠn=tæ $uΖÏF≈tƒ#u$  {وقال تعالى : 

  والمقصود به ( قوم شعیب ) . 

م أحد أبناء إبراهیم علیه السالم : " وأهل مدین : قوم شعیب ، ومدین اسقال ابن عاشور 
سكنت ذریته فى موطن تسمى األیكة على شاطئ البحر األحمر جنوب عقبة أیلة وغلب اسم 

  .)١() أهلالقبیلة على األرض وصار علمًا للمكان فمن ثم أضیف إلیه (

  )   عن طریق اإلضافة كلمة (المدینة ) . أهلومن المصاحبات التى اقترنت بلفظ  (

  . تركیب ( أهل المدینة ) فى القرآن الكریم ثالث مرات فقد ورد 

  ] . ١٠١[التوبة:  }...ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ  {قال تعالى : 

$ {وقال تعالى :  tΒ tβ% Ÿ2 È≅ ÷δ L{ Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ô tΒ uρ Ο çλ m; öθ ym z Ï iΒ É># {� ôã F{ $# β r& 

(#θ àÿ ¯= y‚ tG tƒ  tã ÉΑθ ß™ §‘ «!   ]١٢٠[التوبة:  }    #$

  ) .سكان مدینة الرسول صلى علیه وسلم والمقصود هنا ( 

u {ورد فى سیاق الحدیث عن قوم لوط ، قال تعالى  والموضع الثالث !% y` uρ ã≅ ÷δ r& Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 
tβρ ç� Å³ ö; tG ó¡ o„ {  ]:٦٧الحجر . [  

  .)٢(ل المدینة " أهل سدوم التى ضرب بقاضیها المثل فى الجور" :  " أهقال الزمخشرى 

                                     
  . ٢٢١ص  ١٦التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٥٦٣ص  ٢الكشاف ج  )٢(



  

  

٢٨٤  

) كما أشار إلى ذلك أبو قوم لوط علیه السالم وعلى هذا فالمقصود ( بأهل المدینة) هنا ( 
  .)١(حیان بقوله فى تفسیر اآلیة " والظاهر أن هذا المجئ ومحاورته مع قومه فى حق أضیافه "

  ) أطلق فى القرآن الكریم على :  المدینةأهل وعلى هذا یتضح أن تركیب ( 

  على قوم لوط علیه السالم.- ٢سكان مدینة النبى صلى اهللا علیه وسلم .  -١

سكان مدینة الرسول ولكن فى غیر القرآن الكریم نجد أن أهل التركیب إذا أطلق قصد به ( 
  ) .صلى اهللا علیه وسلم 

) فى أهل اإلنجیل) فقد ورد تركیب ( اإلنجیل الواردة مع لفظ أهل كلمة (  المصاحباتومن 

{قوله تعالى :  ö/ ä3 ós u‹ ø9 uρ ã≅ ÷δ r& È≅Š ÅgΥ M} $# !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ÏµŠ Ïù 4  tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& 

ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ xÿ ø9   ] .٤٧[المائدة:  } #$

  والمقصود بهذا التركیب (الیهود) . 

ر اآلیة أنها بیان " إلعراض الیهود عن األحكام التى كتبها اهللا فى تفسیقال ابن عاشور:  
  . )٢( علیهم :

فى قوله تعالى ومن المصاحبات الواردة مع لفظ (أهل) لفظ (النار) فورد تركیب (أهل النار) 

 :} ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ A, pt m: ãΛ à¼$ sƒ rB È≅ ÷δ r& Í‘$ ¨Ζ9   ] . ٦٤[ّص: } #$

ى النار) كما أشار إلى ذلك ابن عاشور بقوله : "وأهل ویقصد به ( الكافرون الذین یدخلون ف
النار: هم الخالدون فیها كقولهم : أهل قریة كذا ،أ فإنه ال یشمل المغترب بینهم على أن وقت نزول 
هذه اآلیة لم یكن فى مكة غیر المسلمین الصالحین وغیر المشركین فوصف أهل النار یوم إذ ال 

  .)٣(ة المسلمین "یتحقق إال فى المشركین دون عصا

تها اللغویة یظهر كیف تنوعت ا) ومصاحبأهلوبعد هذه الجولة القرآنیة مع كلمة (وأخیرًا 

                                     
  .  ٤٤٩ص  ٥البحر المحیط ج  )١(
  . ٢١٨ص  ٦التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٢٩٤ص  ٢٣ج  التحریر والتنویر )٣(



  

  

٢٨٥  

ختالف  الكلمة المصاحبة ، وكما یقول د. محمد حسن عبد العزیز" فقد اكتسبت اداللتها القرآنیة ب
  .)١(معنى أكثر دقة بمصاحبتها للكلمة التى أضیفت إلیها أو جاءت فى صحبتها "

  وهذا یثبت لنا الدور الذى تقوم به المصاحبة اللغویة فى تحدید الداللة . 

) من الكلمات التى تقبل فى صحبتها كلمات كثیرة فهى " من أهلكما أنه یالحظ أن كلمة (
  .)٢(الكلمات ذات المعدل الكبیر " 

***  

  :أولـو  
أولو األرحام ، أولو الضرر ، ( أولو اإلربة ، أولو األمر ، أولو األبصار ، أولو أجنحة ، 

أولو الطول ، أولو العزم ، أولو العلم ، أولو الفضل ، أولو القربى ، أولو األلباب ، أولو النعمة، 
  .  أولو النهى ، أولو األیدى )

: " أولو : بمعنى أصحاب ، ومؤنثه : أوالت ، وهى ملحق بجمع  ورد فى القاموس القویم

  .)٣(وأوالت ملحق بجمع المؤنث السالم "المذكر السالم فى إعرابه ، 

وهذه الكلمة مبهمة الداللة وكلما كانت الكلمة موغلة فى اإلبهام كلما احتاجت فى بیان 

معناها إلى كلمة مصاحبة تظهر داللتها وهذا سیتضح من خالل تناول المصاحبات اللغویة الواردة 

  معها فى القرآن الكریم . 

  .ة معها كلمة (اإلربة ) فورد تركیب ( أولو اإلربة) أما المصاحبة األولى الوارد

  .)٤(واإلربة كما ورد فى اللسان " الحاجة "

t....  {وقد ورد هذا التركیب فى آیة الحجاب فى قوله تعالى   ø⌠ Î� ôØ u‹ ø9 uρ £ Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã 

                                     
  . ١٤٣مدخل إلى اللغة د. محمد حسن عبد العزیز ص  )١(
  . المصدر السابق نفسه )٢(
  . ٢٤ص  ١القاموس القویم ج  )٣(
  . ١١٥ص  ١اللسان ج  )٤(



  

  

٢٨٦  

£ Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( Ÿω uρ š Ï‰ ö7 ãƒ £ ßγ tF t⊥ƒ Î— �ω Î)  ∅ Îγ ÏF s9θ ãè ç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ t/# u ÷ρ r& Ï !$ t/# u 

 ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& Ï !$ oΨ ö/ r&  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r& £ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û Í_ t/  ∅ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& 

û Í_ t/ £ Îγ Ï?≡ uθ yz r& ÷ρ r& £ Îγ Í← !$ |¡ ÎΣ ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ £ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Íρ r& š Ïè Î7≈ −F9 $# Î� ö� xî ’ Í< 'ρ é& Ïπ t/ ö‘ M} $# z ÏΒ 

ÉΑ% y` Ì h�9 $# Íρ r& È≅ øÿ Ï eÜ9 $# š Ï% ©! $# óΟ s9 (#ρ ã� yγ ôà tƒ 4’ n? tã ÏN≡ u‘ öθ tã Ï !$ |¡ Ï iΨ9   ] .  ٣١[النور: }  ) #$

  ) أقوًال متقاربة : أولى اإلربةما ذكر فى معنى ( القرطبى أورد

" فقیل :، هو األحمق الذى ال حاجة به إلى النساء وقیل األبله ، وقیل : الرجل یتبع القوم 

  فیأكل معهم ویرتفع بهم وهو ضعیف ال یكترث للنساء وال یشتهیهن . 

وقیل : العنین ، وقیل : الخصى ، وقیل : المخنث ، وقیل : الشیخ الكبیر والصبى الذى لم 
یدرك . وهذا االختالف كله متقارب المعنى ویجتمع فیمن ال فهم له وال همة ینتبه بها إلى أمر 

  .)١(النساء "

  . ومن المصاحبات الواردة أیضًا كلمة (األمر )

  .)٢(ن وجمعه أمور": " الشأ قال الراغبواألمر كما 

  وتكررت هذه المصاحبة فى موضعین : 

$ {قال تعالى :  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í� ö∆ F{ $# 
óΟ ä3Ζ ÏΒ {  :٥٩[النساء. [  

θ  {وقال تعالى:  s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §�9 $# #† n< Î) uρ ’ Í< 'ρ é& Ì� øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t Ï% ©! $# 
… çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ {  :٨٣[النساء. [  

  .)٣() فقیل المقصود : " األمراء "األمربأولى أما عن المقصود ( 

وقد أشار القرطبى إلى أن " طاعة السلطان تجب فیما كان هللا فیه طاعة وال تجب فیما كان 

                                     
  . ٢٣٤ص  ١٢الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٣١المفردات ص  )٢(
  . ٢٥٩ص  ٥الجامع للقرطبى ج  )٣(



  

  

٢٨٧  

  .)١(هللا فیه معصیة "

  .: الفقهاء والعلماء فى الدین  " وقیل : أولو األمر

  .)٢(وقیل : أصحاب محمد صلى اهللا علیه وسلم "

فى تفسیره ألولى األمر " ولما أمر اهللا بطاعة أولى األمر علمنا أن أولى  وقال ابن عاشور
األمر فى نظر الشریعة طائفة معینة وهم قدوة األمة وأمناؤها ، فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم 

إذ أمور اإلسالم ال تخرج عن الدائرة الشرعیة وطریق ثبوت هذه الصفة لهم إما  بطرق شرعیة
ما  او من جماعات المسلمین إذأ لوالیة المسندة إلیهم من الخلیفة ونحوها لم یكن لهم سلطان ، وإ

صفات الكمال التى تجعلهم محل اقتداء األمة بهم وهى اإلسالم والعلم والعدالة . فأهل العلم 
ة بأربابها الذین ممن أولى األمر ألن صفة العلم ال تحتاج إلى والیة بل هى صفة قائ العدول :

اشتهروا بین األمة بها لما جرب من علمهم واتقائهم فى الفتوى والتعلیم . قال مالك " أولى األمر " 
ل من : أهل القرآن والعلم یعنى أهل العلم بالقرآن واالجتهاد فأولو األمر ها هنا من عدا الرسو 

الخلیفة إلى والى الحسبة ومن قواد الجیوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدین إلى العلم فى األزمنة 
  .)٣(أهل الحل والعقد " –أیضًا  –المتأخرة وأولو األمر هم الذین یطلق علیهم 

) فى عصرنا یجد أنه إذا أطلق ال یراد به إال أولى األمر والناظر فى استعمال تركیب ( 
واألمراء) فقط على خالف داللته فى القرآن الكریم فكما هو واضح من كالم المفسرین أنه  (الوالة

العلم یقصد به أهل العلم أو األمراء والوالة . بل إن بعض العلماء اشترطوا فى األمراء شرط (
  . حتى یصح وصفهم بأولى األمر . )٤() والدین

ألمر فذلك " ألن الناس یسندون إلیهم تدبیر أما عن السر فى تسمیة العلماء واألمراء بأولى ا
شؤونهم ویعتمدون فى ذلك علیهم فیصیر األمر كأنه من خصائصهم فلذلك یقال : أولو األمر . 

  .)٥(ویقال فى ضد ذلك لیس له من األمر شىء "

                                     
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )١(
  . ٢٩١ص  ٥المصدر السابق نفسه وینظر : ج  )٢(
  . ٩٨ص  ٥نویر ج التحریر والت )٣(
  . ٣١٢ص  ١ینظر: ما یعول علیه فى المضاف والمضاف إلیه ج  )٤(
  . ٩٨، ٩٧ص  ٥التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٢٨٨  

  ومن المصاحبات التى اقترنت بلفظ ( أولى) عن طریق اإلضافة كلمة (األبصار) 

حبة فى ثالثة مواضع وجمیعها فى مجال الحث على العظة واالعتبار فقد تكررت هذه المصا

!...    {منها قوله تعالى :  $# uρ ß‰ Î iƒ xσ ãƒ  Íν Î� óÇ uΖ Î/  tΒ â !$ t± o„ 3 �χ Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ Zο u� ö9 Ïè s9 

_ Í< 'ρ T [{ Ì�≈ |Á ö/ F{   ].١٣آل عمران:  }  #$

ن تأیید الفئة المسلمة مع قلة : " یعنى إن فیما فعلنا بهؤالء الذین وصفنا أمرهم م قال الطبرى
  .)١(عددهم على الفئة الكافرة مع كثرة عددها لعبرة لمتفكرًا ومتعظًا لمن عقل وادكر فأبصر الحق "

  .)٢(" ألولى األبصار لذوى العقول والبصائر " وقال أبو السعود :

=Ü...  {ومنها قوله تعالى :  Ï k= s) ãƒ ª! $# Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zο u� ö9 Ïè s9 ’ Í< 'ρ T [{ 
Ì�≈ |Á ö/ F{   ] .  ٤٤[النور:  } #$

  .)٣(: " داللة ألهل العقول والبصائر على قدرة اهللا تعالى وتوحیده "یعنى كما قال البغوى 

ρ#)  {ومنها قوله تعالى :  ç� É9 tF ôã $$ sù ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ Ì�≈ |Á ö/ F{   ] . ٢[الحشر:  } #$

  . لى ) لفظ (أجنحة)ومن المصاحبات التى وردت مع كلمة (أو  

  وذلك فى وصف المالئكة المكرمین .

‰ß {قال تعالى :  ôϑ pt ø: $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ Ïã% y` Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρ é& 
7π ys ÏΖ ô_ r&  {   :١[ فاطر.[  

  .)٤(أى " أصحاب أجنحة "

) فى موضعین أولو األرحام كیب () مصاحبًا لهذه الكلمة وذلك فى تر األرحاموقد ورد لفظ ( 
  من كتاب اهللا تعالى . 

θ#) {قال تعالى :  ä9'ρé&uρ ÏΘ%tnö‘F{$# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n<÷ρr& <Ù ÷èt7Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «!$# {  : ٧٥[األنفال . [  

                                     
  . ١٩٨ص  ٣تفسیر الطبرى ج  )١(
  . ٣٥١ص  ٣تفسیر البغوى ج  )٢(
  . ١٤ص  ٢تفسیر أبى السعود ج  )٣(
  . ٦١٨ص  ٣الكشاف ج  )٤(



  

  

٢٨٩  

  ].  ٦وكذلك فى سورة [ األحزاب 

  .)١(: " أولو القرابات أولى بالتوارث ... "قال الزمخشرى 

  ) وذلك فى تركیب ( أولى الضرر) . الضررلواردة لفظ ( ومن المصاحبات ا

�ω “Èθ {قال تعالى :  tGó¡o„ tβρß‰Ïè≈ s)ø9$# zÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ç�ö�xî ’Í<'ρ é& Í‘ u�œØ9$#  {  :٩٥[ النساء . [  

  والمقصود ( أصحاب المرض والعاهة) . 

زمانة ألن هذه : " والضرر المرض والعاهة من عمى أو عرج أو قال الطاهر بن عاشور 
الصیغة لمصادر األدواء ونحوها وأشهر استعماله فى العمى ولذلك یقال لألعمى : ضریر وال یقال 

  .)٢(ذلك لألعرج والزمن وأحسب أن المراد فى هذه اآلیة خصوص العمى وأن غیره  مقیس علیه  "

  .ومن المصاحبات كلمة (الطول) فقد ورد تركیب ( أولو الطول )  

#! {ه تعالى : وذلك فى قول sŒ Î) uρ ôM s9 Ì“Ρ é& îο u‘θ ß™ ÷β r& (#θ ãΖ ÏΒ# u «! $$ Î/ (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ yì tΒ Ï& Î!θ ß™ u‘ 

y7 tΡ x‹ ø↔ tG ó™ $# (#θ ä9 'ρ é& ÉΑ öθ ©Ü9 $# óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ { :٨٦[ التوبة.[  

ذكر ابن عاشور أن المراد بأولى الطول " من له قدرة على الجهاد بصحة البدن فبوجود 
  .)٣(الطول انتفى عذرهم "

 {فى قول اهللا تعالى  المصاحبات الواردة لفظ  (العزم ) فقد ورد تركیب ( أولو العزم ) ومن 
÷� É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. u� y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z ÏΒ È≅ ß™ ”�9   ] .٣٥حقاف: أل[ا } #$

  .)٤(: " أولو الجد والثبات والصبر" قال الزمخشرى

فأولو العزم بعض الرسل علیهم : " ذهب أكثر المفسرین أن من للتبعیض  وقال األلوسى
  .)٥(السالم ، واختلف فى عدتهم وتعیینهم "

                                     
  . بتصرف ٥٥ص  المصدر السابق )١(
  . ١٧١ص  ٥التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٢٨٨ص  ١٠المصدر السابق ج  )٣(
  . ٢٠٩ص  ٤الكشاف ج  )٤(
  . ١٩١ص  ١٣روح المعانى ج  )٥(



  

  

٢٩٠  

وقد مال األلوسى إلى القول بأنهم " ثمانیة عشر وهم المذكورون فى آیة األنعام ألنه سبحانه 

ãΝ {قال بعد ذكرهم "  ßγ1 y‰ ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰ tF ø% ] . وقال بأن هذا الرأى هو األولى فى ٩٠[ األنعام:  } #$

  .)١(اآلیة"

وفى الواقع إن تركیب ( أولو العزم ) قد صار مصطلحًا اختص بعد ذلك بخمسة من الرسل 
براهیم وموسى وعیسى  ونبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم   علیهم الصالة والسالم وهم ( نوح وإ

  وعلى جمیع األنبیاء والمرسلین) .

ن كان هذا  التخصیص لهؤالء لم یكن مرادًا فى اآلیة كما قال إن صار أولو  واأللوسى : " وإ
العزم بعد مختصًا بأولئك الخمسة علیهم الصالة والسالم عند اإلطالق الشتهارهم بذلك كما فى 

  .)٢(األعالم الغالبة "

ومن الكلمات التى صاحبت لفظ (أولى) كلمة ( العلم) وذلك فى تركیب ( أولو العلم) فى 

‰y {: قولـه تعالى  Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% 

ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9   ] .١٨[آل عمران:  } #$

أن المقصود بأولى العلم " هم الذین یثبتون وحدانیته وعدله بالحجج الساطعة  الزمخشرى ذكر
  .)٣(العدل والتوحید " والبراهین القاطعة وهم علماء

ومن الكلمات التى وردت فى صحبة لفظ (أولى) كلمة (الفضل) فى تركیب ( أولو الفضل) 

Ÿω {: وذلك فى قوله تعالى  uρ È≅ s? ù' tƒ (#θ ä9 'ρ é& È≅ ôÒ xÿ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè ¡¡9 $# uρ β r& (# þθ è? ÷σ ãƒ ’ Í< 'ρ é& 4’ n1 ö� à) ø9 $# 

t Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ š Ì� Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!   ] .٢٢[ النور:  } ...#$

وهذه اآلیة قد نزلت فى حق أبى بكر الصدیق رضى اهللا عنه  فقد كان " ینفق على مسطح 
بن أثاثة المطلبى إذ كان ابن خالة أبى بكر الصدیق وكان من فقراء المهاجرین فلما علم بخوضه 

                                     
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة  )١(
  .  ١٩١ص  ١٣روح المعانى ج  )٢(
  . ٣٠٤ص  ١الكشاف ج  )٣(



  

  

٢٩١  

لیه لم یزل أبو بكر واجدًا فى فى قضیة اإلفك أقسم أال ینفق علیه . ولما تاب مسطلح وتاب اهللا ع
  .)١(نفسه على مسطح فنزلت هذه اآلیة "

ولكن كما هو معلوم العبرة لیست )٢(.."  أبوبكروعلى هذا " فالمراد من أولى الفضل ابتداء 
  بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ .

 وأصل الفضل : " الزیادة فهو ضد النقص وشاع إطالقه على الزیادة فى الخیر والكمال
  .)٣(الدینى وهو المراد هنا "

  وعلى هذا  فالمراد (أصحاب الزیادة فى الخیر والكمال الدینى ) . 

للفظ ( أولى) كلمة ( القربى) عن طریق اإلضافة وذلك فى ثالثة مواضع .  ةومن الكلمات المصاحب
  ].٨[النساء:  } sŒÎ)uρ u�|Øym sπyϑó¡É)ø9$# (#θä9'ρé& 4’n1ö�à)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ ßÅ6≈|¡yϑø9$#uρ# {قال تعالى : 

  ].٢٢[النور: } Ÿωuρ È≅s?ù'tƒ (#θä9'ρé& È≅ôÒxÿø9$# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$#uρ βr& (#þθè?÷σãƒ ’Í<'ρé& 4’n1ö�à)ø9$# {وقال تعالى : 

%tΒ šχ {وقال تعالى :  x. ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 š Ï%©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u βr& (#ρã�Ïÿ øótGó¡ o„ t Å2Î�ô³ßϑ ù=Ï9 öθs9uρ 

(#þθ çΡ%Ÿ2 ’Í<'ρé& 2† n1 ö�è% .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ š ¨t7s? öΝçλm; öΝ åκ̈Ξ r& Ü=≈ ysô¹ r& ÉΟŠÅspgø:$#  ِ◌{ :١١٣[التوبة . [  

  والمقصود بهذا التركیب ( ذوى الرحم ) .

  . ومن المصاحبات التى شاعت فى القرآن الكریم مع لفظ (أولى) كلمة (األلباب) 

  تة عشر موضعًا  . ) فى سأولو األلباب فقد ورد تركیب ( 

  ) لم یأت فى القرآن إال فى صحبة لفظ (أولى) . األلبابومن الجدیر بالذكر أن لفظ (

  ] .١٩٧[البقرة: }#$}G9$# 4 Èβθà)̈?$#uρ ’Í<'ρé'̄≈tƒ É=≈t6ø9F−(ρßŠ̈ρt“s?uρ  χÎ*sù u�ö�yz ÏŠ#̈“9$# 3“uθø#)  {قال تعالى : 

�χ {وقال تعالى :  Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n= ÏF ÷z $# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ 

                                     
   .١٨٩ص  ١٨التحریر والتنویر ج  )١(
  . ١٨٩ص  ١٨نفسه ج المصدر السابق  )٢(
   المصدر السابق نفسه . )٣(



  

  

٢٩٢  

;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T [{ É=≈ t6 ø9 F{   ] . ١٩٠[آل عمران: } #$

  {وقال تعالى :  tΒ uρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρ é& # Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 3 $ tΒ uρ ã� �2 ¤‹ tƒ 

Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{   ] ٢٦٩[ البقرة:   }◌ِ  #$

  .)١(لعقول) " فاأللباب جمع لب وهو العقل "والمقصود به ( أهل ا

ومن المصاحبات الواردة مع كلمة (أولى) لفظ (النعمة) فقد ورد تركیب (أولى النعمة) فى 
/ÎΤö‘sŒuρ tÎ’ {: قول الحق تبارك وتعالى  Éj‹s3 çRùQ$#uρ ’Í<'ρé& Ïπyϑ ÷è̈Ζ9$# ö/ àSù=ÎdγtΒuρ ¸ξ‹Î=s% { :١١[المزمل .[  

  والتنعم )  .  هوالمقصود ( أهل الترف

: فى معنى اآلیة " فدعنى یا محمد والمكذبین بآیاتى أولى النعمة یعنى أهل قال الطبرى 
  .)٢(التنعم فى الدنیا ... " 

التنعم .. وهم صنادید قریش وكانوا أهل تنعم وترفه  –بالفتح  –: "النعمة وقال الزمخشرى 
)٣(.  

كیب (أولى النهى) فى موضعین ، قال ومن المصاحبات الواردة لفظ (النهى) فقد ورد تر 
β¨ {تعالى :  Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T [{ 4‘ sS ‘Ζ9   ] .٥٤[طـه:  } #$

öΝ {وقال تعالى :  n= sù r& Ï‰ öκ u‰ öΝ çλ m; öΝ x. $ uΖ õ3 n= ÷δ r& Ν ßγ n= ö7 s% z Ï iΒ Èβρ ã� à) ø9 $# tβθ à± øÿ s‡ ’ Îû 

öΝ Íκ È] Å3≈ |¡ tΒ 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T [{ 4‘ sS ‘Ζ9   ] .١٢٨[ طـه:  } #$

: " إن فى ذلك آلیات أى لدالالت وحجج وبراهین ألولى النهى أى لذوى  قال ابن كثیر
  .)٤(العقول السلیمة المستقیمة على أنه ال إله إال اهللا وال رب سواه "

: " ألولى النهى جمع نهیة بضم النون سمى بها العقل لنهیه عن اتباع  وقال األلوسى

                                     
  .  ٢٣٦ص  ٢التحریر والتنویر ج  )١(
  . ١٣٤ص  ٢٩تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ٤٨٩ص  ٤الكشاف ج  )٣(
  . ١٦٠ص  ٣تفسیر ابن كثیر ج  )٤(



  

  

٢٩٣  

  .)١(قبیح كما سمى بالعقل والحجر لعقله وحجره عن ذلك "الباطل وارتكاب ال

�ö {: ومن المصاحبات الواردة كلمة ( األیدى ) فى قوله تعالى  ä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 

t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ’ Í< 'ρ é& “ Ï‰ ÷ƒ F{ $# Ì�≈ |Á ö/ F{ $# uρ { :٤٥[ .ّص .[  

  .)٢(: أهل القوة على عبادة اهللا وطاعته " : " ویعنى  باألیدى القوة ، یقول قال الطبرى

الجولة مع كلمة (أولى) فى القرآن الكریم یظهر للناظر أن هذه الكلمة وأخیرًا وبعد هذه 
تحتاج إلى كلمة مصاحبة حتى تظهر داللتها ، فلو وردت من دون أن تصاحبها كلمة أخرى لما 

ا یكمن فى الكلمات المصاحبة لها فى توصل السامع إلى المراد منها ، وبتعبیر آخر فإن معناه
  السیاق . 

أن هذه الكلمة تقبل فى صحبتها كلمات كثیرة ومتنوعة وبمعنى آخر فهى  –أیضًا  –ویالحظ 
  .)٣(بالكلمة التى تجئ فى صحبتها" ؤ" من الكلمات ذات المعدل الكبیر والتى یصعب معها التنب

***  

  

  

  

  :ابن السبيل 

  .)٤(عنها " واالبن : الولد " ظورابن منأما كلمة ابن فیقول 

وذكر أن لها " أسماء كثیرة تضاف إلیها .. قال ابن األعرابى : ابن الطین آدم علیه السالم، 

                                     
  . ٥٢٠،  ٥١٩ص  ٨روح المعانى ج  )١(
  . ١٧٠ص  ٢٣تفسیر الطبرى ج  )٢(
  .  ١٤٣،  ١٤٢محمد حسن عبد العزیز ص ینظر : مدخل إلى اللغة د .  )٣(
  . ٥١٩ص  ١اللسان ج  )٤(



  

  

٢٩٤  

وابن مالط العضد ، .. وابن النعامة عظم الساق ، وابن النعامة عرق فى الرجل ، .. وابن الفأرة 
  .)١(الدرص .. وابن اللیل : اللص .." 

  .)٢(: " والسبیل : الطریق وما وضح منه یذكر ویؤنث " ابن منظوریل فیقول أما كلمة السب

  فى ثمانیة مواضع منها .  أما تركیب (ابن السبیل ) فقد تكرر فى القرآن الكریم

≅öَ◌  {قوله تعالى :  è% !$ tΒ Ο çF ø) xÿΡ r& ô Ï iΒ 9� ö� yz È ø y‰ Ï9≡ uθ ù= Î= sù t Î/ t� ø% F{ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ 

È Å3≈ |¡ pR ùQ $# uρ È ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9   ]٢١٥البقرة:[  }  #$

 ρß‰ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä.Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹x© ( Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ $YΖ≈|¡ômÎ) “É‹Î/uρ 4’n1ö�à)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ#) {وقوـله تعالى : 

ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ Í‘$pgø:$#uρ “ÏŒ 4’n1ö�à)ø9$# Í‘$pgø:$#uρ É=ãΨàfø9$# É=Ïm$¢Á9$#uρ É=/Ζyfø9$$Î/ Èø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$#  ..{ :٣٦[ النساء .[  

$ {وقوله تعالى : yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï !# t� s) àÿ ù= Ï9 È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö� n= tæ Ïπ xÿ ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ 

öΝ åκ æ5θ è= è% † Îû uρ É>$ s% Ì h�9 $# t ÏΒ Ì�≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9   ] . ٦٠[ التوبة: } #$

  والمقصود بهذا التركیب ( المسافر المنقطع) . 

  .)٣(: " وابن السبیل هو المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته "قال ابن كثیر 

  .)٤(: " وابن السبیل المسافر المنقطع " وقال الزمخشرى

نما قیل للمسافر ابن ا الطبرى وقد علل العلماء هذه التسمیة ، فقال لسبیل لمالزمته : " وإ
الطریق والطریق هو السبیل فقیل لمالزمته إیاه فى سفره ابنه كما یقال لطیر الماء ابن الماء 

  .)٥(لمالزمته إیاه "

                                     
  . ٥٢١المصدر السابق نفسه ص  )١(
  . ٤٨٤ص  ٤المصدر السابق ج  )٢(
  . ٣٧٣ص  ٢تفسیر ابن كثیر ج  )٣(
  . ٣١٠ص  ٢تفسیر الزمخشرى ج  )٤(
  .  ٩٧ص  ٢تفسیر الطبرى ج  )٥(



  

  

٢٩٥  

: " وكلمة ابن فیه مستعملة فى  ابن عاشوروعن دقة المصاحبة فى هذا التركیب یقول 
و الذى الزم الطریق سائرًا أى معنى االنتساب واالختصاص كقولهم أبو اللیل ... فابن السبیل ه

مسافرًا فإذا دخل القبیلة فهو لیس من أبنائها فعرفوه بأنه ابن الطریق رمى به الطریق إلیهم فكأنه 
ولده . والوصایة به ألنه ضعیف الحیلة قلیل النصیر إذ ال یهتدى إلى أحوال قوم غیر قومه وبلد 

  .)١(غیر بلده "

ا المعنى فى غیر االستعمال القرآنى فصار مصطلحًا وقد شاع استعمال هذا التركیب بهذ
إن مما یلحق یطلق على (المسافر) فمن ذلك ماروى عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم " 

المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشره وولدَا صالحًا تركه ومصحفًا ورثه ومسجدًا بناه 
و صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحیاته تلحقه من أو بیتًا البن السبیل بناه أو نهرًا أجراه أ

  .)٢(بعد موته "

  .)٣(: قول أبى تمام ومن استعمال هذا التركیب بهذا المعنى 

 بها رحمـــة علـــى ابن السبیل  احتسابًا بذلتهــا أم تصدقـــت

: " قیل ألعرابى أین تحب أن یكون طعامك قال فى بطن أم  أبو منصور الثعالبىوقال 
  .)٤(فل راضع وابن سبیل شاسع أو أسیر جائع " ط

الحیة  هذا التعبیر وأنه ال یجوز استبداله بكلمة الطریق ألن طوقد أشار الثعالبى إلى اص
  تركیب ابن الطریق یراد به ( ابن الزانیة ) . 

ذا أرید ابن الزانیة قیل ابن الطریق ... وأنشدت للفریانامى فى البرسخىقال الثعالبى   : " وإ
  وقد وقع الحریق فى داره : 

                                     
  . ٥١ص  ٥التحریر والتنویر ج  )١(
  . بانى حدیث حسنلوقال األ – ٣٩٩٤حدیث رقم  ٤٠٠ص  ١الجامع الصغیر ج  ح وضعیفیصح )٢(
دار  –م ١٩٨٧ - ه  ١٤٠٧الطبعة األولى  –شرح دیوان أبى تمام ضبطه وشرحه األدیب شاهین عطیة  )٣(

  . االحتساب : الفعل لوجه اهللا . والبذل : الجود . وابن السبیل : الفقیر ٤٠٠بیروت ص  –الكتب العلمیة 
  .  ٢٦٧ثمار القلوب ص  )٤(



  

  

٢٩٦  

 )١(أجیدى حرق دار ابــن الطریق "   فــى الحریـق ةأقول وال شماتـ

***  

  :مثقال ذرة 

  : " ومثقال الشىء : ما آذن وزنه فثقل ثقله .. ابن منظور قال 

والمثقال فى األصل : مقدار من الوزن أى شىء كان من قلیل أو كثیر .. ومثقال الشىء : 
  .)٢(مثله "میزانه من 

: " والذر : صغار النمل واحدته ذرة ؛ قال ثعلب: إن  یقول ابن منظورأما الذرة فعن معناها 
مائة منها وزن حبة من شعیر فكأنها جزء من مائة . وقیل : الذرة لیس لها وزن ویراد بها ما یرى 

  .)٣(فى شعاع الشمس الداخل من النافذة "

بین لفظى ( مثقال ، وذرة ) قد تكررت فى ستة مواضع نجد ، المصاحبة  وفى القرآن الكریم
  فى تركیب ( مثقال ذرة ) .

  ]. ٤٠[ النساء: } βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÎ=ôàtƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ ( βÎ)uρ à7s? ZπuΖ|¡ym $yγøÿÏè≈ŸÒãƒ¨ {قال تعالى : 

ل : " أى ال یبخسهم وال ینقصهم من ثواب عملهم وزن ذرة بوقال القرطبى فى معنى اآلیة 
  .)٤(یجازیهم بها ویثیبهم علیها والمراد من الكالم أن اهللا تعالى ال یظلم قلیًال وال كثیرًا "

ولمصاحبة كلمة (ذرة) أثرها فى السیاق اللغوى فى هذه اآلیة فقد " جئ بفعل الكون بصیغة 

ظ ذرة فعل المؤنث مراعاة للفظ ذرة الذى أضیف إلیه مثقال ألن لفظ مثقال مبهم ال یمیزه إال لف

  .)٥(فكان كالمستغنى عنه "

                                     
  . ٢٦٧ثمار القلوب ص  )١(
  . ٦٨٦ص  ١اللسان ج  )٢(
  . ٤٩٧ص  ٣المصدر السابق ج  )٣(
  . ١٩٥ص  ٥الجامع للقرطبى ج  )٤(
  . ٥٥ص  ٥التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٢٩٧  

حاطته بما فى هذا الكون المهیب ، یقول سبحانـه :   {وفى سیاق اإلخبار عن كمال علمه وإ

$ tΒ uρ Ü> â“ ÷è tƒ  tã y7 Î i/ ¢‘  ÏΒ ÉΑ$ s) ÷W Ï iΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# Iω uρ t� tó ô¹ r&  ÏΒ 

y7 Ï9≡ sŒ Iω uρ u� y9 ø. r& �ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. A Î7 •Β {  :٦١[ یونس. [  

: ال یعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة فى حقارتها وصغرها فى السموات وال  قال ابن كثیر 
  .)١(فى األرض وال أصغر منها وال أكبر إال فى كتاب مبین "

ن خف فى وقال الطبرى  : " وذلك خبر عن أنه ال یخفى علیه جل جالله أصغر األشیاء وإ
  ن عظم وثقل وزنه ... إ ذلك ومبلغه وال أكبرها و الوزن كل الخفة ومقادیر 

فلیكن عملكم أیها الناس فیما یرضى ربكم عنكم فإنا شهود ألعمالكم ال یخفى علینا شىء 
  .)٢(منها ونحن محصوها ومجازوكم بها" 

: "وذكرت  ابن عاشوروعن الدقة فى اختیار المصاحبة اللغویة باختیار كلمة (ذرة) ، یقول 
فى الصغر والدقة للكنایة بذلك عن إحاطة العلم بكل شىء فإن ما هو أعظم من الذرة الذرة مبالغة 

  .   )٣( یكون أولى بالحكم "

 È≅è% (#θãã÷Š$# šÏ%©!$# Λäôϑtãy— ÏiΒ ÈβρßŠ («!$# Ÿω šχθà6Î=ôϑtƒ tΑ$s)÷WÏΒ {ومن المواضع قوله تعالى : 
;ο§‘sŒ †Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# $tΒuρ öΝçλm; $yϑÎγŠÏù ÏΒ 78÷�Å° $tΒuρ …çµs9 Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 9��Îγsß  ٍ◌{ :٢٢[سـبأ [  

ذا انتفى  قال أبو حیان : " ثم أخبر عن آلهتهم   أنهم ال یملكون مثقال ذرة ، وهو أحقر األشیاء    وإ
  .)٤(فبین عجز معبوداتهم من جمیع الجهات" ملك األحقر عنهم ، فملك األعظم أولى ...

 {ضع التى ورد فیها هذا التركیب قوله تعالى: ومن الموا yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \� ø‹ yz 

… çν t� tƒ ∩∠∪  tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v� x© … çν t� tƒ {  :٨،  ٧[الزلزلة. [  

: " وهذا مثل ضربه اهللا تعالى : أنه ال یغفل عن عمل ابن آدم صغیرة وال كبیرة قال القرطبى 

                                     
  . ٤٣١ص  ٢تفسیر ابن كثیر ج  )١(
  . ١٣٠ص  ١١تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ٢١٤ص  ١١التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٢٦٤ص  ٧البحر المحیط ج  )٤(



  

  

٢٩٨  

 ")١(.  

) استعمل فى القرآن الكریم ( مثًال فى  مثقال ذرةأن تركیب (الخالصة مما سبق یظهر و 
  .)٢(الداللة على القلة أو الخفة ) كما ذكر الثعالبى فى ثمار القلوب "

) مثل فى أقل ومثقال ذرة ابن عاشور ، حیث قال : "(  –أیضًا  –وقد أشار إلى ذلك 
  .)٣(القلة"

ركیب فى غیر القرآن الكریم ومن ذلك قوله علیه الصالة والسالم : " وبهذا المعنى ورد هذا الت
  . )٤(" ال یدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ..

  : )٥(" صفى الدین الحلىومن الشعر قول 

ــال ذرة  راقــب اهللا فى حشاشــة نفسى ــع مثقـ  إنــه ال یضیـ

  

***  

  

                                     
  . ١٥٠ص  ٢٠الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٤٤٠ثمار القلوب ص  )٢(
  . ٤٩٤ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )٣(
  . . قال الشیخ األلبانى ( حدیث صحیح ) ١٣٦٣٢، حدیث رقم  ١٣٦٤ص  ١صحیح وضعیف الجامع ج  )٤(
  . ٤٣٢دیوان صفى الدین الحلى ص  )٥(



  

  

٢٩٩  

  :جذع النخلة 
  .)١(ع) بالكسر ساق النخلة " ذ: " (الجقال الفیومى 

والواضح أن هناك مصاحبة اعتیادیة بین اللفظین فلفظ الجذع یطلب النخلة فهو جزء منها، 
بل إن الذهن عندما یسمع كلمة النخلة فإنه یتوقع أن تكون الكلمة التالیة (النخلة) وذلك ألن هذه 

المعدل الضعیف . إذ یكفى أن تقول كلمة (جذع) فتعرف أنه جذع النخلة الكلمة من الكلمات ذات 
 .  

  : )٢(" امرئ القیسوقد ورد هذا التصاحب فى االستعمال اللغوى ومن ذلك قول 

  وال أطمــــًا إال مشیـدًا بجنـدل  وتیماء لم یترك بها جذع نخلـــة

)  مما یدل على ًا بكلمة (النخلةن لفظ ( جذع) لم یرد إال مصحوبإوفى القرآن الكریم نجد 

$ {  -علیها السالم  –التالزم بین اللفظین . قال تعالى عن السیدة مریم  yδ u !% y` r' sù ÞÚ$ y‚ yϑ ø9 $# 

4’ n< Î) Æí õ‹ É` Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $# ôM s9$ s%  Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% # x‹≈ yδ àMΖ à2 uρ $ \‹ ó¡ nΣ $ wŠ Å¡Ζ ¨Β { :٢٣[مریم .[  

  ] . ٢٥[مریم:  } _ü“Ìh“èδuρ Å7ø‹s9Î) Æíõ‹Åg¿2 Ï's#÷‚̈Ζ9$# ñÝÉ)≈|¡è@ Å7ø‹n=tæ $Y7sÛâ‘ $wŠÏΖy {وقال سبحانه : 

: "والجذع ابن عاشور فقال  –وقد فسر العلماء ( جذع  النخلة )  بالمعنى اللغوى المعروف 
بكسر الجیم وسكون الذال المعجمة : العود األصلى للنخلة الذى یتفرع منه الجرید . وهو ما بین 

  .)٣(ق واألغصان أى إلى أصل نخلة استندت إلیه "العرو 

فى االستعمال القرآنى أنه قد تكررت هذه  –أیضًا  –ومما یدل على التالزم بین اللفظین 
المصاحبة فى موضع ثالث ولكن بصیغة الجمع ، وقال تعالى فى بیان ما قاله فرعون من تهدید 

öΝ  {ووعید لمن آمن بموسى علیه السالم :  ä3 ¨Ψ t7 Ï k= |¹ _{ uρ ’ Îû Æíρ ä‹ ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9   ] .  ٧١[طـه:  } #$

                                     
  . ٦١المصباح المنیر ص  )١(
تیماء : مدینة معروفة بأرض  ١٠٥ دار كرم بدمشق للطباعة والنشر ص –دیوان امرئ القیس حیاته وشعره  )٢(

  . مشید بجندل : مبنى بالحجارة  –أطمًا : حصنًا  –الحجاز 
  . ٨٥ص  ١٦التحریر والتنویر ج  )٣(
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٣٠٠  

  :مجمع البحرين 

: والمجمع : یكون اسمًا للناس وللموضع الذى یجتمعون .. وكذلك مجمع  قال ابن منظور 
  . )١(البحرین ملتقاهما "

وذلك فى سیاق الحدیث عن رحلة البحرین ) فى القرآن الكریم    وقد ورد تركیب ( مجمع 
øŒ {ى علیه السالم فى طلب العلم . قال تعالى : نبى اهللا  موس Î) uρ š^$ s% 4 y›θ ãΒ çµ9 tF xÿ Ï9 Iω 

ßy t� ö/ r& #_ ¨L ym x÷ è= ö/ r& yì yϑ ôf tΒ Ç ÷ƒ t� ós t7 ø9 $# ÷ρ r& z ÅÓ øΒ r& $ Y7 à) ãm { :٦٠[الكهف. [   

:" ومجمع البحرین :، المكان الذى وعد فیه موسى لقاء الخضر علیهما قال الزمخشرى 
  .)٢(بحرى فارس والروم مما یلى المشرق . وقیل : طنجة . وقیل : افریقیة " السالم وهو ملتقى

ابن عاشور أنه فى أرض فلسطین ، حیث قال :، " ومجمع البحرین ال ینبغى أن رجح وقد 
  .)٣(یختلف فى أنه مكان من أرض فلسطین ، واألظهر أنه مصب نهر األردن فى بحیرة طبریة"

ر علمًا فى القرآن الكریم على ( المكان الذى وعد فیه وعلى أیة حال فهذا التركیب صا
  موسى علیه السالم لقاء الخضر علیه السالم ) . 

***  

  :جهد األيمان 
: " الجهد ، والجهد : الطاقة ، تقول : اجهد جهدك ، وقیل الجهد :  قال صاحب اللسان
  المشقة والجهد : الطاقة . 

  مرشاق فهو مجهود ... .  اللیث : الجهد ما جهد اإلنسان من مرض أو
  .)٤(: الجهد : بلوغك غایة األمر الذى ال تألوا على الجهد فیه " األزهرى

: " الیمین الجهة والجارحة .. وسمى الحلف یمینًا ألنهم كانوا إذا  وقال الفیومى عن األیمان
مین الحلف تحالفوا ضرب كل واحد منهم یمینه على یمین صاحبه فسمى الحلف یمینًا مجازًا .. وی

  .)٥(أنثى وتجمع على أیمن وأیمان "
                                     

  . ٢٠٠ص  ٢اللسان ج  )١(
  . ٧٥ص  ٣الكشاف ج  )٢(
  . ٣٦٢ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٢٤٠،  ٢٣٩ص  ٢اللسان ج  )٤(
  . ٤٠٥المصباح المنیر ص  )٥(
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٣٠١  

فى تركیب ( جهد + أیمانهم )  وقد جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى القرآن الكریم
  فى خمسة مواضع .

ãΑθ {قال تعالى :  à) tƒ uρ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u Ï Iω àσ ¯≈ yδ r& t Ï% ©! $# (#θ ßϑ |¡ ø% r& «! $$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& 

  öΝ åκ ¨Ξ Î) öΝ ä3 yè pR mQ 4 ôM sÜ Î6 ym öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& (#θ ßs t7 ô¹ r' sù t Î� Å£≈ yz { :٥٣[المائدة . [  

  ]. ١٠٩[األنعام:  } θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& È⌡s9 öΝåκøEu!%ỳ ×πtƒ#u ¨äÏΒ÷σãŠ©9 $pκÍ5#) {وقال تعالى : 

  ] .٣٨[النحل: } θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÎγÏΖ≈yϑ÷ƒr&   Ÿω ß]yèö7tƒ ª!$# tΒ ßNθßϑtƒ 4#) {وقال عز شأنه : 

θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝ#) {وقال سبحانه :  ÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& ÷È⌡s9 öΝåκsEö�tΒr& £ã_ã�÷‚u‹s9 {  :٥٣[ النور.[  

θ#) {وقال عز من قائل :  ßϑ |¡ ø% r& uρ «! $$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r&  È⌡ s9 öΝ èδ u !% y` Ö�ƒ É‹ tΡ ¨ äðθ ä3 u‹ ©9 
3“ y‰ ÷δ r& ô ÏΒ “ y‰ ÷n Î) ( ÄΝ tΒ W{   ]. ٤٢[ فاطر: }  #$

ى غایة أیمانهم الیتى أ: " وجهد الیمین أشدها وهو باهللا ، فقوله : جهد أیمانهم  قال القرطبى
  .)١(بلغها علمهم وانتهت إلیها قدرتهم "

ألصل : " أى أقسموا بجهد أیمانهم أى أوكدها وهو بفتح الجیم وضمها فى ا وقال األلوسى
  .)٢(بمعنى الطاقة والمشقة .. "

" أنهم حلفوا واجتهدوا فى الحلف أن یأتوا به على أبلغ ما  قال الراغبوالمعنى هنا على ما 
  .)٣(فى وسعهم "

:  " وجهد األیمان بفتح الجیم أقواها وأغلظها وحقیقة الجهد التعب والمشقة وقال ابن عاشور 
على أشد الفعل ونهایة قوته لما بین الشدة والمشقة من ومنتهى الطاقة ، وفعله كمنع ثم أطلق 

المالزمة وشاع ذلك فى كالمهم ثم استعمل فى اآلیة فى معنى أوكد األیمان وأغلظها أى أقسموا 
أقوى قسم وذلك بالتوكید والتكریر ونحو ذلك مما یغلظ به الیمین عرفًا . ولم أر إطالق الجهد على 

  .)٤(هذا المعنى فیما قبل القرآن "

أن تركیب ( جهد األیمان ) استعمل فى القرآن الكریم للتعبیر عن ( أوكد  ومما سبق یظهر
  األیمان وأغلظها ) . 

                                     
  . ٦٢ص  ٧الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٢٣٨ص  ٤روح المعانى لأللوسى ج  )٢(
  . ١١٤المفردات للراغب ص  )٣(
  . ٢٣٣ص  ٦التحریر والتنویر ج  )٤(
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٣٠٢  

هللا    :حبل 
  .)١(:" الحاء والباء والالم أصل واحد یدل على امتداد الشىء  "قال ابن فارس 
  .)٢(د والذمة واألمان": " الحبل :  الرباط .. والحبل الرسن .. والحبل : العهقال ابن منظور

: " الحبل معروف .. والحبل المستطیل من الرمل ، واستعیر للوصل ولكل ما وقال الراغب 
  .)٣(یتوصل به إلى شىء "

  .)٤(ولذلك فهو : " السبب الذى یوصل به إلى البغیة والحاجة "

θ#) {: وقد ورد هذا التركیب ( حبل + اهللا ) فى القرآن الكریم فى قوله تعالى  ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ 
È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ s?  {  :١٠٣[ آل عمران . [  

  .)٥(فى تفسیره " أن المراد بحبل اهللا ( القرآن الكریم ) " القرطبى وقد أورد

  .)٦(: " واعتصموا بحبل اهللا أى القرآن " األلوسى وقال

خ باره بأن القرآن هو حبل اهللا ویقوى هذا المعنى ماثبت عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم وإ
  .)٧(" " كتاب اهللا هو حبل اهللا الممدود من السماء إلى األرضحیث قال صلى اهللا علیه وسلم 

  :حبل الوريد 
ومن المصاحبات التى وردت مع لفظ (حبل) وعن طریق اإلضافة كلمة (الورید) فقد ورد 

<ßøtwΥuρ Ü {تركیب (حبل + الورید) فى قول اهللا تعالى  t�ø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒÍ‘uθ ø9$# {  : ١٦[ ق. [  

أن " حبل الورید : عرق یدر فى الحلق ، والورید عرق ینبض من  صاحب اللسانوقد ذكر 

                                     
  . ٢٧٥المقاییس  )١(
  . ٣٠٤،  ٣٠٣ص  ٢اللسان ج   )٢(
  .  ١٢٠المفردات ص  )٣(
   ٣٠ص  ٤تفسیر الطبرى ج  )٤(
  .  ١٥٩ص  ٤الجامع للقرطبى ج  )٥(
  .  ٢٣٥ص  ٢روح المعانى لأللوسى ج  )٦(
وینظر السلسلة  ٨٦٠٢، قال الشیخ األلبانى (صحیح) رقم  ٨٦١ص  ١صحیح وضعیف الجامع ج  )٧(

  . ٢٠٢٤رقم  ٣٧ص  ٥الصحیحة ج 
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٣٠٣  

  .)١(الحیوان ال دم فیه " 

فى تفسیر اآلیة : " والحبل هنا واحد حبال الجسم . وهى العروق الغلیظة  وقال ابن عاشور
شرایین واحدها : شریان بفتح الشین المهملة وتكسر وبسكون الراء وتعرف المعروفة فى الطب بال

  بالعروق الضوارب ومنبتها من التجویف األیسر من تجویفى القلب .

وللشرایین عمل كثیر فى حیاة الجسم ألنها التى توصل من القلب إلى أهم األعضاء الرئیسیة 
معاء . وللشرایین أسماء باعتبار مصابها من مثل الرئة والدماغ والنخاع والكلیتین والمعدة واأل

  األعضاء الرئیسیة ..

والورید : واحد من الشرایین وهو ثانى شریانین یخرجان من التجویف األیسر من القلب 
واسمه فى الطب " أورطى " ویتشعب إلى ثالث شعب ثالثتهما تنقسم إلى قسمین قسم أكبر وقسم 

نان یسمیان السباتى ویصعدان یمینا ویسارا مع الودجین أصغر . وهذا األصیغر یخرج منه شریا
وكل هذه األقسام یسمى الورید وفى الجسم وریدان وهما عرقان یكتنفان صفحتى العنق فى مقدمها 

جزائه باختالف مواقعها من الجسد فهو أمتصالن بالوتین یردان من الرأس إلیه وقد تختلف أسماء 
یسمى الوتین ، وفى الظهر یسمى األبهر وفى الذراع والفخذ  فى العنق یسمى الورید ، وفى القلب

  .)٢(یسمونه األكحل والنسا وفى الخنصر یسمى األسلم " 

أن الهدف من " إضافة (حبل) إلى( الورید) بیانیة أى الحبل الذى هو  ابن عاشوروقد ذكر 
كقولهم :، شجر  الورید فإن إضافة األعم إلى األخص إذا وقعت فى الكالم كانت إضافة بیانیة

  وهذا یظهر قوة التالزم بین اللفظین فى هذا التركیب .  )٣(األراك "

  .)٤() " یضرب به المثل فى القرب "حبل الوریدأن هذا التركیب (  ومن الجدیر بالذكر

) " مع قربه ال یشعر اإلنسان حبل الوریدكما هو ظاهر فى هذه اآلیة الكریمة . وذلك ألن ( 
ذلك قرب اهللا من اإلنسان بعلمه قرب ال یشعر به اإلنسان فلذلك اختیر تمثیل هذا بقربه لخفائه وك

                                     
  .  ٣٠٤ص  ٢اللسان ج )١(
  .  ٣٠٠ص  ٢٦التحریر والتنویر ج  )٢(
  . المصدر السابق الصفحة نفسها  )٣(
  .  ٣٤٣ ثمار القلوب ص )٤(
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٣٠٤  

  .)١(القرب بقرب حبل الورید "

   )٢(: المتنبى وقد ضرب المثل بهذا التركیب فى القرب على ألسنة الشعراء ومن ذلك قول

ــد  دعوتك عند انقطــاع الرجــــا  ء والموت منى كحبــل الوریـ

  : )٣(البحترى وقول

 معین علیه من حبل الوریــــــد  وكان السیف أدنــى من ورید الـ

***  

هللا    :حدود 
: " الحد :، الفصل بین الشیئین لئال یختلط أحدهما باآلخر أو لئال یتعدى قال ابن منظور

أحدهما على اآلخر ، وجمعه حدود ، وفصل ما بین كل شیئین : حد بینهما ومنتهى كل شىء حده 
")٤(.  

: " الحد :، الحاجز بین الشیئین الذى یمنع اختالط أحدهما باآلخر یقال حددت قال الراغب و 
كذا جعلت له حدا یمیز ، وحد الدار ما تتمیز به عن غیرها وحد الشىء الوصف المحیط بمعناه 

  .)٥(الممیز له عن غیره  "

موضعًا منها قوله  وفى القرآن الكریم نجد أن تركیب ( حدود اهللا ) قد تكرر فى اثنى عشر

y7 {: تعالى  ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t� ø) s? {  :١٨٧[ البقرة[  

                                     
  . ٣٠١ص  ٢٦التحریر والتنویر ج  )١(
لبنان  –دار الكتب العلمیة بیروت  -شرح دیوان أبى الطیب المتنبى شرحه وكتب هوامشه مصطفى سبیتى   )٢(

أى عندما انقطع رجائى من الحیاة وصار الموت  – ٩٨ص  ١م ج ١٩٨٦ -ه  ١٤٠٦الطبعة األولى  –
  . ًا كحبل الورید دعوتك ریبمنى ق

  . الورید : عرق فى العنق . ویقال له أیضًا : حبل الورید – ٥١٩دیوان البحترى المجلد األول ص  )٣(
  . ٣٥٣ص  ٢اللسان ج  )٤(
  . ١٢٣المفردات ص  )٥(
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٣٠٥  

 ©Ÿωuρ ‘≅Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù's? !$£ϑÏΒ £èδθßϑçF÷�s?#u $º↔ø‹x {وقال تعالى فى سیاق الحدیث عن أحكام الطالق 

HωÎ) βr& !$sù$sƒs† �ωr& $yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷ΛäøÿÅz �ωr& $uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨã_ $yϑÍκö�n=tã $uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ 3 
y7ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $yδρß‰tG÷ès? 4 tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθãΚÎ=≈©à9$# { :٢٢٩[البقرة [ .  

β {فى نفس السیاق :  –أیضًا  –وقال تعالى  Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! . ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4 ®L ym 

yx Å3Ψ s? % ¹` ÷ρ y— … çν u� ö� xî 3 β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ β r& !$ yè y_# u� tI tƒ β Î) !$ ¨Ζ sß β r& $ yϑŠ É) ãƒ 

yŠρ ß‰ ãn «! $# 3 y7 ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# $ pκ ß] Í hŠ u; ãƒ 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ {  :٢٣٠[البقرة . [  

�š {صل أحكام المیراث : وقال تعالى بعدما ف ù= Ï? ßŠρß‰ ãm «!$# 4 ∅ tΒuρ Æì ÏÜãƒ ©! $# … ã&s!θ ß™ u‘uρ 

ã& ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζy_ ” Ì�ôf s? ÏΒ $yγÏFós s? ã�≈ yγ÷ΡF{ $# š Ï$Î#≈ yz $yγŠÏù { ١٣[النساء:ة. [  

tβθ...   {وقال سبحانه فى بیان صفات المؤمنین  Ýà Ïÿ≈ ys ø9 $# uρ ÏŠρ ß‰ çt Î: «! $# 3 Î� Å e³ o0 uρ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ] .١١٢[التوبة:   } #$

y7 {وقال جل شأنه بعدما فصل أحكام الظهار : Ï9≡ sŒ (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ çG Ï9 «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 š� ù= Ï? uρ 

ßŠρ ß‰ ãn «! $# 3 zƒ Ì� Ïÿ≈ s3 ù= Ï9 uρ ë># x‹ tã îΛ Ï9 r& { :٤[المجادلة. [  

y7 {وقال تعالى فى أحكام الطالق والعدة :  ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# 4  tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# 

ô‰ s) sù zΝ n= sß … çµ |¡ øÿ tΡ {  :١[ الطالق. [  

  .)١(: أن حدود اهللا هى " أحكام اهللا من األوامر والنواهى"ذكر القرطبى 

وقد علل تسمیتها بذلك فقال : " وسمیت حدود اهللا ألنها تمنع أن یدخل فیها ما لیس منها 
المعاصى ألنها تمنع أصحابها من العود وأن یخرج منها ما هو منها ، ومنها سمیت الحدود فى 

  .)٢(إلى أمثالها " 

                                     
  . ٨١ص  ٥وینظر ج  ٣٣٧ص    ٢الجامع للقرطبى ج  )١(
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٢(
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٣٠٦  

أن الحدود قسمان " حدود األمر باالمتثال وحدود النهى  القرطبى وفى موضع آخر یبین
  .)١(باالجتناب " 

شبهت بالحدود  –حدود اهللا بأنها " استعارة لألوامر والنواهى الشرعیة  ابن عاشوروقد فسر 

ة بین أمالك الناس ألن األحكام الشرعیة تفصل بین الحالل والحرام التى هى الفواصل المجعول

  .)٢(والحق والباطل وتفصل ما كان علیه الناس قبل اإلسالم وما هم علیه بعده " 

والناظر إلى المصاحبة بین لفظى (حدود) و(اهللا) عن طریق اإلضافة یلمح أن الغرض منها 

لقاء المهابة فى  فال یجترئ علیها وقد أشار ابن عاشور  معنفس الساتشریف الحدود وتعظیمها وإ

  .)٣(إلى ذلك بقوله إن " إضافة حدود إلى اسم الجاللة یراد منها تشریف المضاف وتعظیمه"

) قد شاع فى القرآن الكریم وصار مصطلحًا یطلق حدود اهللا أن تركیب (  ومما سبق یظهر
  ) . هعلى ( أحكام اهللا الشرعیة وأوامره ونواهی

ا المعنى قد ورد على لسان الرسول صلى اهللا علیه وسلم فى قوله : " أنا أتقاكم هللا وبهذ

  .)٤(وأعلمكم بحدود اهللا "

هذا وقد یخصص معنى حدود اهللا فى بعض االستعماالت ویراد به ( العقوبات التى جعلها 

زید اهللا عز وجل بسبب بعض المعاصى ) ، ومن ذلك قوله صلى اهللا علیه وسلم ألسامه بن 

  .)٥(یا أسامة : أتشفع فى حد من حدود اهللا ؟ عندما شفع فى المرأة المخزومیة التى سرقت " 

***  

  

  :تحرير رقبة 

                                     
  . ١٤٦ص  ٣الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٤١٣ص  ٢حریر والتنویر ج الت )٢(
  . بتصرف ٣٠٥ص  ٢٨المصدر السابق ج  )٣(
   قال الشیخ األلبانى ( صحیح ). – ٢٣٢٨رقم  ٢٣٣ص  ١صحیح وضعیف الجامع ج  )٤(
  . (صحیح)  ١٣٨٠٣رقم  ١٣٨١ص  ١المصدر السابق ج  )٥(
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٣٠٧  

  .)١(عتیق  ر:" والحر : نقیض العبد .. وحرره أعتقه .. وفرس ح قال ابن منظور

جال : " والحر بالضم من الرمل ما خلص من االختالط بغیره ، والحر من الر وقال الفیومى 
خالف العبد مأخوذ من ذلك ألنه خلص من الرق وجمعه أحرار .. ویقال : حررته تحریرًا إذا 

  .)٢("أعتقته 

: " والرقبة : العنق ، وقیل أعالها ، وقیل : مؤخر أصل  ابن منظورأما عن الرقبة فیقول 
  .)٣(العنق والجمع رقب ، ورقبات ، ورقاب وأرقب " 

للعضو المعروف ثم یعبر بها عن الجملة وجعل فى التعارف  : " الرقبة : اسم الراغب وقال
  .)٤(اسما للممالیك كما عبر بالرأس وبالظهر عن المركوب ، فقیل فالن یربط كذا رأسًا وكذا ظهرًا " 

وفى السیاق القرآنى نجد أن المصاحبة اللغویة قد جمعت بین اللفظین فى تركیب (تحریر 
میعها ورد فى سیاق الحدیث عن الكفارات التى جعلها اهللا وجرقبة) وقد تكرر فى خمسة مواضع 
  عز وجل لبعض المخالفات الشرعیة .

tΒuρ šχ%x. ?ÏΒ÷σßϑ$ {ففى سیاق الحدیث عن كفارة القتل الخطأ قال تعالى :  Ï9 β r& Ÿ≅çFø)tƒ 

$·ΖÏΒ÷σ ãΒ �ωÎ) $\↔sÜyz 4 tΒuρ Ÿ≅tFs% $·ΨÏΒ÷σ ãΒ $\↔sÜyz ã�ƒÌ�óstGsù 7πt7 s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ •Β ×πtƒ ÏŠuρ îπyϑ ¯=|¡•Β #’n<Î) ÿÏ&Î# ÷δr& HωÎ) β r& 

(#θ è%£‰¢Átƒ 4 β Î*sù šχ% x. ÏΒ BΘöθ s% 5iρ ß‰tã öΝ ä3©9 uθ èδuρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ ã�ƒÌ�óstGsù 7πt6 s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ •Β ( β Î)uρ šχ% Ÿ2 

ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6oΨ ÷� t/ ΟßγoΨ ÷�t/ uρ ×,≈sV‹ÏiΒ ×πtƒ Ï‰sù îπyϑ ¯=|¡•Β #’n<Î) Ï&Î#÷δ r& ã�ƒÌ� øtrBuρ 7π t6s%u‘ 7πoΨ ÏΒ÷σ•Β ( yϑ sù öΝ©9 ô‰Éftƒ 

ãΠ$u‹ÅÁ sù Èøt� ôγx© È÷yèÎ/$tFtFãΒ Zπt/ öθs? zÏiΒ «!$# 3 šχ% x.uρ ª!$# $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ6ym { :٩٢[النساء . [  

..  {وفى سیاق الحدیث عن كفارة الیمین یقول سبحانه :  Å3≈ s9 uρ Ν à2 ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑ Î/ 

ãΝ ›?‰ ¤) tã z≈ yϑ ÷ƒ F{ $# ( ÿ… çµ è? t�≈ ¤ÿ s3 sù ãΠ$ yè ôÛ Î) Íο u� |³ tã t Å3≈ |¡ tΒ ô ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Î= ÷δ r& 

÷ρ r& óΟ ßγ è? uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ã�ƒ Ì� øt rB 7π t6 s% u‘ (  yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ äο t�≈ ¤ÿ x. öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 

                                     
  . ٣٩١،  ٣٩٠ص  ٢اللسان ج  )١(
  .  ٨٠المصباح المنیر ص  )٢(
  . ٢١١ص  ٤اللسان ج  )٣(
  . ٢٢٦المفردات ص  )٤(
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٣٠٨  

# sŒ Î) óΟ çF øÿ n= ym  {:٨٩[المائدة [  

t {وفى سیاق الحدیث عن كفارة الظهار یقول جل شأنه :  Ï% ©! $# uρ tβρ ã� Îγ≈ sà ãƒ  ÏΒ öΝ Íκ É″ !$ |¡ Î pΣ 

§Ν èO tβρ ßŠθ ãè tƒ $ yϑ Ï9 (#θ ä9$ s% ã�ƒ Ì� ós tG sù 7π t7 s% u‘  Ï iΒ È≅ ö6 s% β r& $ ¢™ !$ yϑ tF tƒ  {  :٣[ المجادلة[  

  .)٢(. والرقبة عبر بها عن النسمة " )١(: " التحریر اإلخراج من الرق "  وقال القرطبى 

: " وخص الرقبة من اإلنسان إذ  القرطبىوعن السر فى إضافته إلى لفظ ( الرقبة ) یقول 
ن فهو موضع الملك فأضیف التحریر إلیها هو العضو الذى یكون فیه الغل والتوثق غالبًا من الحیوا

 ")٣(.  

: " والتحریر تفعیل من الحریة أى جعل الرقبة حرة والرقبة أطلقت على  وقال ابن عاشور
  .)٤(الذات من إطالق البعض على الكل .. " 

أن السر فى إضافة التحریر إلى الرقبة هو " أن العرب كان شأنها إذا  الطبرىوقد ذكر 
ذا أطلقته من األسر أطلقت یدیه أن تجمع یدیه إلى عنقه بقید أسرت أسیرًا أ و حبل أو غیر ذلك وإ

وحلتهما مما كانتا به مشدودتین إلى الرقبة ، فجرى الكالم عند إطالقهم األسیر بالخبر عن فك 
یدیه عن رقبته وهم یریدون الخبر عن إطالقه من أسره كما یقال : قبض فالن یده عن فالن إذا 

عن نواله وبسط فیه لسانه إذا قال فیه سوءًا فیضاف الفعل إلى الجارحة التى یكون بها  أمسك یده
فكذلك ذلك فى رقبته وال  ،ذلك الفعل دون فاعله الستعمال الناس ذلك  بینهم وعلمهم بمعنى ذلك

نفس العبد بما وصفنا من جرى استعمال الناس ذلك بینهم  رشدید إلیها ، وكان المراد بالتحری
  .)٥(رفتهم بمعناه " لمع

) لم ترد فى القرآن إال مصحوبة بكلمة (رقبة) فكانت تحریرومن الجدیر باإلشارة أن كلمة (
  بمثابة مصطلح قرآنى یراد به ( عتق الرقیق من العبودیة ) . 

                                     
  . ٢٨٠ص  ٦الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٣٣٤ص  ٣البحر المحیط ج  )٢(
  . ٢٨٠ص  ٦الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ١٥٨ص  ٥التحریر والتنویر ج  )٤(
  . ٢٧ص  ٧تفسیر الطبرى ج  )٥(
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٣٠٩  

إذا نظرنا إلى لفظ (الرقبة ) فنجد أنه قد أتى فى جمیع المواضع فى صحبة لفظ (تحریر)  اأم

ρ y71 {واحد ، فقد ورد مع كلمة (فك) فى قوله تعالى : إال فى موضع  u‘ ÷Š r& $ tΒ èπ t7 s) yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ 

’7 sù >π t6 s% u‘ {   :١٣، ١٢[البلد . [  

  .)١(: " أن الفك هو تخلیصها من األسر والرق "  أبو حیانوقد قال 

  .)٢(: " وفك الرقبة : تخلیصها من رق أو غیره ... من قود أو غرم "  وقال الزمخشرى

  فیظهر من كالمهما أن الفك یستعمل فى التخلص من األسر والرق وغیره . 

وقد وضح النبى صلى اهللا علیه وسلم معنى الفك فى حدیثه " فعن البراء بن عازب قال : 
  جاء أعرابى إلى النبى صلى اهللا علیه وسلم فقال : " علمنى عمًال یدخلنى الجنة . 

  " .  ضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبةلئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعر قال " 

 عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعین فى ال"  قال : أو لیس واحدًا ؛ قال : 
  .)٤(وفى روایة "  وفك الرقبة أن تعین فى عتقها "  )٣(ثمنها ... "

على عتق لنا أن تركیب ( تحریر رقبة ) اختص فى القرآن الكریم للداللة  ومما سبق یظهر
قبة وتحریرها وذلك هو المراد من الكفارة فى التشریع وبهذا تظهر لنا البراعة فى اختیار األلفاظ ر ال

  والدقة فى المصاحبة بینها فى القرآن الكریم .

***  

  

  :)  هللا ، حزب الشيطان ( حزب
: " الحزب : جماعة الناس والجمع أحزاب ... وحزب الرجل : أصحابه قال ابن منظور 

                                     
  . ٤٧١ص  ٨البحر المحیط  ج  )١(
  . ٥٩٦،  ٥٩٥ص  ٤الكشاف للزمخشرى ج  )٢(
  . ( حدیث صحیح ) ٣٣٨٤حدیث رقم  ٢٧٠ص  ٢اة المصابیح ج مشك )٣(
  . قال الشیخ األلبانى صحیح  ٧٤٢٣حدیث رقم  ٧٤٣ص  ١صحیح وضعیف الجامع الصغیر ج  )٤(
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٣١٠  

  .)١(جنده الذین على رأیه " و 

  . )٢(" : " الحزب جماعة فیها غلظ وقال الراغب 

فهى كلمة (الشیطان)  فقد ورد تركیب ( حزب الشیطان ) فى القرآن  األولىأما المصاحبة 
sŒ {: الكریم فى موضعین . قال تعالى  uθ ós tG ó™ $# ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# öΝ ßγ9 |¡Σ r' sù t� ø. ÏŒ «! $# 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü> ÷“ Ïm Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“ Ïm Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# æΛ èε tβρ ç� Å£≈ sƒ ø:   ].١٩[ المجادلة: } #$

  .)٣(وقال األلوسى : " حزب الشیطان أى جنوده وأتباعه "

أن كلمة ( حزب ) قد وردت مصاحبة لكلمة (اهللا ) عن  -أیضاً - وفى القرآن الكریم نجد
  :  ) وذلك فى ثالثة مواضع طریق اإلضافة فى تركیب ( حزب اهللا

  ] . ٥٦[المائدة: } tΒuρ ¤ΑuθtGtƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u ¨βÎ*sù z>÷“Ïm «!$# ÞΟèδ tβθç7Î=≈tóø9$# {قال تعالى : 

 #$!© �ω ß‰ÅgrB $YΒöθs% šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì�ÅzFψ$# šχρ–Š!#uθãƒ ôtΒ ¨Š!$ym {وقال جل شأنه : 
…ã&s!θß™u‘uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 öΝèδu!$t/#u ÷ρr& öΝèδu!$oΨö/r& ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκsEu��Ï±tã 4 y7Í×̄≈s9'ρé& |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θè=è% 
z≈yϑƒM}$# Νèδy‰−ƒr&uρ 8yρã�Î/ çµ÷ΨÏiΒ ( óΟßγè=Åzô‰ãƒuρ ;M≈̈Ζy_ “Ì�øgrB ÏΒ $pκÉJøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz $yγ‹Ïù 4 š_ÅÌu‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ψtã 4 y7Í×̄≈s9'ρé& Ü>÷“Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“Ïm «!$# ãΝèδ tβθßsÎ=øÿçRùQ$# { :٢٢([لمجادلة . [  
  .  )٤(أن " حزب اهللا هم جند اهللا ، وقال أبو عبیدة أنصار اهللا "  صاحب زاد المسیرذكر 

: " وأصل الحزب القوم یجتمعون ألمر حزبهم ویحتمل أن یرید بحزب اهللا  وقال  الزمخشرى
  .)٥(: الرسول والمؤمنین " 

عز وجل من الرسول صلى اهللا علیه أن ( حزب اهللا ) یدل على ( جند اهللا  ومما سبق یظهر
وسلم والمؤمنین ) ، ویقابله ( حزب الشیطان ) ویدل على _ جنود الشیطان وأتباعه من المنافقین 

  والكفار ) . 

  :حق اليقين 

                                     
  .  ٤٢٠ص  ٢اللسان ج  )١(
  . ١٢٩المفردات ص  )٢(
  . ٢٢٨ص  ١٤روح المعانى لأللوسى ج  )٣(
  . ٣٨٤ص  ٢زاد المسیر ج  )٤(
   ١٥١ص  ١، وینظر : القاموس القویم ج  ٥٢٦ص  ٣، وینظر : البحر المحیط ج  ٤٠ص  ٢الكشاف ج  )٥(
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٣١١  

  .)١(: " الحق :، نقیض الباطل " قال ابن منظور 

   .)٢(" : " أصل الحق المطابقة والموافقة وقال الراغب 

  : " الیقین : العلم الحاصل عن نظر واستدالل ..  یقول الفیومىفأما عن الیقین 

ویقن األمر ییقن یقنًا من باب تعب إذا ثبت ووضح فهو یقین فعیل بمعنى فاعل ویستعمل 
  .)٣( متعدیا أیضًا بنفسه وبالباء فیقال یقنته ویقنت به وأیقنت به ، وتیقنته واستیقنته أى علمته "

  :  ركیب (حق الیقین ) قد تكرر فى موضعینوفى السیاق القرآنى نجد ت

 {قال تعالى بعدما ذكر ما أعده ألهل الجنة من نعیم وما أعده ألهل النـار من عذاب ألیم : 
¨β Î) # x‹≈ yδ uθ çλ m; ‘, ym È É) u‹ ø9   ].٩٥[الواقعة: }◌ِ  #$

… {والموضع الثانى : قوله تعالى :  çµ ¯Ρ Î) uρ ‘, y⇔ s9 È É) u‹ ø9   ] ٥١[الحاقة: } #$

  .)٤(: " والحق : الثابت . والیقین : المعلوم جزمًا الذى ال یقبل التشكیك " ابن عاشور قال

نها " من إضافة الصفة إلى الموصوف أى لهو أوعن إضافة (حق) إلى (الیقین) فذكر 
الیقین الحق وذلك أن الشىء إذا كان كامًال فى نوعه وصف بأنه حق ذلك الجنس .. فالمعنى أن 

ضافة الذى قصصنا علی ك فى هذه السورة هو الیقین حق الیقین ، فهو بمنزلة ذكر مرادف الشىء وإ
المترادفین تفید معنى التوكید ، فلذلك فسروه بمعنى : أن هذا یقین الیقین وصواب الصواب . نرید : 

  .)٥(أنه نهایة الصواب . قال ابن عطیة ، وهذا أحسن ما قیل فیه "

ضافة (حق) إلى (یقین) یجوز أن  ابن عاشورقول وفى  موطن تفسیر اآلیة الثانیة ی : " وإ
یكون من إضافة الموصوف إلى الصفة ، أى إنه للیقین الحق الموصوف بأنه یقین الیشك فى 
كونه حقًا إال من غشى على بصیرته وهذا أولى من جعل اإلضافة من إضافة الصفة إلى 

  .)٦(الموصوف ، أى للیقین الحق أى الذى ال تعتریه شبهة  "

                                     
  .  ٥٢٥ص  ٢اللسان ج  )١(
  . ١٤٠المفردات ص  )٢(
  . ٤٠٥المصباح المنیر ص  )٣(
  .  ٣٥٠ص  ٢٧التحریر والتنویر ج  )٤(
  . المصدر السابق نفسه ، نفس الصفحة  )٥(
  .  ١٥٠ص  ٢٩التحریر والتنویر ج  )٦(
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٣١٢  

والمصاحبة اللغویة فى هذا التركیب لها أثرها فى تحصیل المعنى فال یتحصل المعنى فیه إال 
بمجموع الكلمتین معًا ، وقد أشار ابن عاشور إلى ذلك ، فقد بین أن المعنى فى هذا المركب " 

ضافة إحداهما إلى األخرى  "   .)١(محصل ما تدل علیه كلمتاه وإ

  .)٢(صطالحیا عند علماء التصوف "وهذا التركیب صار " اسما ا

بقوله : " حق الیقین عبارة  عن فناء العبد فى الحق والبقاء به علمًا  الجرجانىوقد عرفه 
وشهودًا وحاًال ال علمًا فقط ، فعلم كل عاقل الموت علم الیقین ، فإذا عاین المالئكة فهو عین 

لیقین ظاهر الشریعة ، عین الیقین الیقین ، فإذا ذاق الموت فهو حق الیقین . وقیل : علم ا
  .)٣(االخالص فیها ، وحق الیقین المشاهدة فیها  "

أن " مراتب الیقین ثالثة وهى حق الیقین وعلم الیقین وعین  –أیضًا  – ابن القیموقد ذكر 
علمه وهو التصدیق التام به بحیث  ال یعرض له شك وال شبهة تقدح فى  أولها الیقین ، .. 

  الیقین بالجنة مثًال وتیقنهم أنها دار المتقین ومقر المؤمنین فهذه مرتبة العلم .. تصدیقه كعلم 

: عین الیقین وهى مرتبة الرؤیة والمشاهدة ، وبین هذه المرتبة والتى قبلها المرتبة الثانیة 
ق ما بین العلم والمشاهدة فالیقین للسمع وعین الیقین للبصر .. وهذه المرتبة هى التى سألها ر ف

  إبراهیم الخلیل ربه أن یریه كیف یحیى الموتى لیحصل له مع علم الیقین عین الیقین . 

: مرتبة حق الیقین وهى مباشرة الشىء باإلحساس به كما إذا دخلوا الجنة المرتبة الثالثة 
وتمتعوا بما فیها فهم فى الدنیا فى مرتبة علم الیقین وفى الموقف حین تزلف وتقرب منهم حتى 

ذا دخلوها وباشروا نعیمها فى مرتبة حق الیقین .. یعاینوه   ا فى مرتبة عین الیقین وإ

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثالثة مثاًال فقال إذا قال لك من تجزم بصدقه عندى 
عسل أرید أن أطعمك منه فصدقته كان ذلك علم یقین  فإذا أحضره بین یدیك صار ذلك عین یقین 

  . )٤(لیقین  "فإذا ذقته صار ذلك حق ا

  :حكم الجاهلية 
: " الحكم : القضاء وأصله المنع یقال : حكمت علیه بكذا إذا منعته من خالفه  لفیومىقال ا

                                     
  . المصدر السابق  )١(
  . بتصرف ١٥١،  ١٥٠المصدر السابق ص  )٢(
  . ٨٠التعریفات ص  )٣(
  .  ١٢٠،  ١١٩التبیان فى أقسام القرآن ص  )٤(
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٣١٣  

  .)١(فلم یقدر على الخروج من ذلك " 

: " الجهل : نقیض العلم .. والجاهلیة زمن  ابن منظورأما عن كلمة ( الجاهلیة ) فیقول 
  .)٢(الفترة وال إسالم ... "

نجد أن المصاحبة اللغویة قد جمعت بین اللفظین فى تركیب ( حكم الجاهلیة ) وورد ذلك و 

  . مرة واحدة فى القرآن الكریم 

zΝ {قال تعالى :  õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ï j9 

tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ {  :٥٠[المائدة . [  

لجاهلیة ) بأنه هو الذى " یصدر عن هوى وجهل وال یصدر عن ( حكم ا الزمخشرىفسر 
  .)٣(كتاب وال یرجع إلى وحى من اهللا تعالى "

  .)٤(: " هو الحكم الصادر عن مقام النفس بالجهل ال عن علم إلهى "األلوسى وقال 

أن اآلیة فیها " إنكار على الیهود ، حیث هم أهل كتاب وتحلیل وتحریم من  أبو حیانوذكر 
 تعالى ومع ذلك یعرضون عن حكم اهللا ، ویختارون علیه حكم الجاهلیة ، وهو بمجرد الهوى اهللا

من مراعاة األشرف عندهم وترجیح الفاضل عندهم فى الدنیا على المفضول وفى هذا أشد النعى 
  .)٥(علیهم ، حیث تركوا الحكم اإللهى بحكم الهوى والجهل "

الجاهلیة ) هو لقصد التشنیع والتحقیر فإن ذلك والسر فى مصاحبة لفظ ( حكم ) لكلمة ( 
. فإن لفظ الجاهلیة " وصف به أهل )٦(صطالح القرآن "ا" انتساب ذم فى  ابن عاشوركما یقول 

كما فى هذه اآلیة  )٧(الشرك تنفیرًا من الجهل وترغیبًا فى العلم ولذلك یذكره القرآن فى مقامات الذم "

                                     
  . ٩٠المصباح المنیر ص  )١(
  . ٢٤٦ص  ٢اللسان ج  )٢(
  . بتصرف ٣٤ص  ٢الكشاف ج  )٣(
  . ٣٣٣ص  ٣روح المعانى لأللوسى ج  )٤(
  .  ٥١٦ص  ٣البحر المحیط ج  )٥(
  . ١٩٤ص  ٢٦التحریر والتنویر ج  )٦(
  . ١٣٦ص ٤التحریر والتنویر ج  )٧(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

٣١٤  

.  

لفظ (الجاهلیة ) من الكلمات التى استعملت بعد مجئ   إلى أن ابن عاشورهذا وقد أشار 
ن لفظ الجاهلیة من مبتكرات القرآن ... فقد قالوا : شعر الجاهلیة وأیام أحسب أاإلسالم فقال : " و 

  .)١(الجاهلیة . ولم یسمع ذلك كله إال بعد نزول القرآن وفى كالم المسلمین "

الجاهلیة كانت قبل اإلسالم " تسمى عالمیة  من أن األلوسى ومما یوطد هذا الكالم ما ذكره
حتى جاءت امراة فقالت یا رسول اهللا كان فى الجاهلیة كذا وكذا فأنزل اهللا ذكر الجاهلیة وحكم 

  .)٢(علیها بهذا العنوان "

، بل ذكر أن لفظ " الجاهلیة " من أشهر  عودة خلیل أبو عودةوقد ذهب إلى ذلك الدكتور 
  .)٣(القرآن الكریم"المصطلحات التى أطلقها 

إن تركیب ( حكم الجاهلیة ) یعد من المصطلحات  واعتمادًا على ما سلف ذكره یمكن القول
اإلسالمیة التى أوردها القرآن الكریم وال یراد بها فقط ما كان علیه الناس قبل اإلسالم من حكم بل 

ذلك فى القرن الواحد یمكن إطالقه على كل  حكم یخالف حكم اهللا عز وجل وشرعه حتى ولو كان 
  والعشرین وهذا یوافق معنى اآلیة الكریمة . 

فى تفسیر ( حكم اهللا ) " هو عام فى كل من یبتغى  –رحمه اهللا تعالى  –لذا قال الحسن 
  .)٤(غیر حكم اهللا "

ومما یؤید ذلك أن القرآن الكریم قد أورد مصطلحًا یقابل هذا المصطلح وهو تركیب (حكم اهللا 

#y {ى ) قال تعال ø‹ x. uρ y7 tΡθ ãΚ Å j3 pt ä† ÞΟ èδ y‰Ζ Ïã uρ èπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù ãΝ õ3 ãm «!   ] . ٤٣([لمائدة: } #$

öΝä3Ï9≡sŒ ãΝõ3ãm «!$# ( ãΝä3  {وقال سبحانه :   øts† öΝ ä3oΨ÷�t/ 4 ª!$#uρ îΛÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym { :١٠[ الممتحنة. [  

  :حمالة الحطب 

                                     
  . المصدر السابق ، نفس الصفحة  )١(
  . ٣٢٤ص  ٣روح المعانى لأللوسى ج  )٢(
  . ١٥٠التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص  )٣(
  . ٣٤ص  ٢ ، والكشاف ج ٥١٦ص  ٣ینظر البحر المحیط ج  )٤(
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٣١٥  

  سورة المسد .ورد هذا التركیب فى القرآن الكریم مرة واحدة فى 

… {قال تعالى عن امرأة أبى لهب وما أعد اهللا لها من عذاب :  çµ è? r& t� øΒ $# uρ s' s!$ £ϑ ym É= sÜ ys ø9 $# 

∩⊆∪ ’ Îû $ yδ Ï‰‹ Å_ ×≅ ö7 ym  Ï iΒ ¤‰ |¡ ¨Β {   :٥، ٤[المسد   . [  

وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله ( حمالة الحطب) " أم جمیل بنت حرب أخت أبى 
  . )١(سفیان  " 

قالوا : ألنها كانت تحمل حطب العضاه والشوك فتضعه فقد علل المفسرون وصفها بذلك "و 
فى طریق النبى صلى اهللا علیه وسلم الذى یسلك منه إلى بیته لیعقر قدمیه ، فذمت بذلك وسمیت 

  حمالة الحطب . 

د ى یوقأوقیل : ألنها كانت تمشى بالنمیمة ، ویقال للمشاء بها یحمل الحطب بین الناس 
  بینهم النائرة ویورث الشر . قال الشاعر :

 ولم تمش بین الحى بالحطب الرطـب  من البیض لم یصطد على ظهر المه

  ...وقال الراجز : 

 هم الوشاه فى الرضــا وفى الغضب  إن بنــى األرزم حمالوا الحـطب

ما تلتهب النار بالحطب والعداوة والشحناء بالنار ألنهما یقعان بالنمیمة ك النمیمةفشبهوا 
  بالحطب . 

وقیل : ألنها كانت تعیر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بالفقر وكانت موسرة وكانت لفرط 
  .)٢(بخلها تحمل الحطب على ظهرها فنعى اهللا عز وجل علیها هذا القبح من فعلها " 

لهب  على هذه التسمیة القرآنیة ألم جمیل فقال : " لما حصل ألبى ابن عاشوروقد علق 

                                     
  . ٥٢٧ص  ٨البحر المحیط ج  )١(
 ٢٤٠،  ٢٣٩ص  ٢والجامع للقرطبى ج  ٦٤٨ص  ٤المصدر السابق نفس الصفحة وینظر : الكشاف ج  )٢(

  . ٤٩٤ص  ٢، واللسان ج  ٤٨١، والتبیان فى تفسیر غریب القرآن ص  ٢٦١ص  ٩وزاد  المسیر ج 
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٣١٦  

ته وعید مقتبس لفظه من فعلها وهو حمل الحطب فى الدنیا أوعید مقتبس من كنیته جعل المر 

فأنذرت بأنها تحمل الحطب فى جهنم لیوقد به على زوجها وذلك خزى لها ولزوجها إذ جعل شدة 

  .)١(علیها "  الناس عذابه على ید أحب الناس إلیه وجعلها سببًا لعذاب أعز

أن تركیب ( حمالة  ما قاله المفسرون فى هذا التركیب یظهر لنا وبعدما تعرفنا على

الحطب ) صار مصطلحًا قرآنیًا أطلق على ( أم جمیل بنت حرب زوجة أبى لهب ) وما ذكره 

المفسرون من تعلیل هذا الوصف یحتمل جمیعه واهللا أعلم ، وذلك ألنه ال مانع من أن تكون مع 

لى وأصحابه كانت تمشى بین الناس بالنمیمة وتؤجج حملها الحطب ووضعه فى طریق النبى ص

نار الفتنة ضد النبى صلى اهللا علیه وسلم  وأصحابه وال مانع أن تكون هذه  صفتها فى نار جهنم 

  كما كانت تفعل ذلك فى الدنیا وكما هو معلوم الجزاء من جنس العمل . 

تاز بالدقة والروعة فى اختیار فلذلك أطلق القرآن الكریم علیها هذا التعبیر الدقیق الذى ام

المصاحبة اللغویة التى كان لها دورها فى التعبیر عن المراد أحسن تعبیر ومن الجدیر بالذكر هنا 

ما ذكره الثعالبى أن هذا التركیب ( حمالة الحطب ) صار یضرب به المثل فى الخسران فیقال 

  أخسر من حمالة الحطب  .

  قال الشاعر : 

 )٢(ألنـــت أخسر من حمالة الحطب  تحرز له بدال جمعت شیئًا ولـــم

***  

  

  :حمية الجاهلية 
                                     

  . ٦٠٥ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )١(
، وینظر :، كتاب جمهرة األمثال ألبى هالل العسكرى تحقیق محمد أبو الفضل  ٣٠٢ب ص ثمار القلو  )٢(

  . ٤٣١ص  ١م ج ١٩٨٨الطبعة الثانیة  –إبراهیم وعبد المجید قطامش دار الفكر 
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٣١٧  

: أن الحمیة هى" األنفة والغیرة .. وحمیت عن كذا حمیة ، بالتشدید ذكر ابن منظور 
  .)١(ومحمیة إذا أنفت منه وداخلك عار وأنفه أن تفعله  

تركیب ( حمیة الجاهلیة) وقد جمعت المصاحبة اللغویة بین لفظى ( حمیة ) و(الجاهلیة) فى 
øŒ {وذلك فى قول اهللا تعالى :  Î) Ÿ≅ yè y_ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ’ Îû ãΝ Îγ Î/θ è= è% sπ ¨Š Ïϑ pt ø: $# sπ ¨Š ÏΗ xq 

Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 ] فهذه اآلیة وردت فى سیاق اإلخبار عن موقف مشركى مكة من الرسول ٢٦[الفتح } #$
  ا كان من أحداث فى صلح الحدیبیة . صلى اهللا علیه وسلم وأصحابه لما قصدوا العمرة ، وم

والمقصود ( بحمیة الجاهلیة ) كما فى البحر المحیط : " أنفتهم عن اإلقرار لرسول اهللا صلى 
  ) . بسم اهللا الرحمن الرحیم اهللا علیه وسلم بالرسالة ، واالستفتاح بـ ( 

  وقیل : عصبیتهم آللهتهم ، واألنفة أن یعبدوا غیرها . 

خواننا ثم یدخلون علینا فى منازلنا ؟ والالت والعزى ال یدخلها أبدًا"وقیل : قتلوا آب  )٢(اءنا وإ
  ومنعوا الرسول صلى اهللا علیه وسلم وأصحابه من دخول المسجد الحرام والطواف به. 

وقد علل المفسرون السر فى اختیار هذا التركیب فقیل ألنها " كانت حمیة جاهلیة ألنها بغیر 
نما ذلك محض تعصب ، ألنه صلى اهللا علیه وسلم إنما جاء حجة ، وفى غیر موضع ها ، وإ

  .)٣(معظمًا للبیت ال یرید حربًا " 

ألن ما فعلوه " كان جمیعه من أخالق أهل الكفر ولم یكن شىء منه مما أذن وقال الطبرى 
  .)٤(اهللا لهم به وال أحد من رسله " 

  عن طریق اإلضافة . وعن قیمة المصاحبة بین لفظى ( حمیة ) و(لجاهلیة ) 

  ".)٥(: " والحمیة قبیحة مذمومة فى نفسها وازدادت قبحًا باإلضافة إلى الجاهلیةیقول األلوسى

وقد ذهب إلى ذلك أیضًا ابن عاشور  فقال :  " إضافة الحمیة إلى الجاهلیة لقصد تحقیرها 
  .)٦(ن "وتشنیعها فإنها من خلق أهل الجاهلیة فإن ذلك انتساب ذم فى اصطالح القرآ

                                     
  .  ٦١٦ص  ٢اللسان ج  )١(
  . ٩٨ص  ٨البحر المحیط ج  )٢(
   المصدر السابق نفس الصفحة . )٣(
  .  ١٠٤ص  ٢٦تفسیر الطبرى ج  )٤(
   . ٢٧١ص  ١٣روح المعانى لأللوسى ج  )٥(
  . ١٩٤ص  ٢٦التحریر والتنویر ج )٦(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

٣١٨  

وبهذا یظهر أن تركیب (حمیة الجاهلیة ) یستعمل للداللة على ( األنفة والغیرة التى تكون فى 
  توافق أخالق الكفار ) حتى لو كانت فى عصرنا الحاضر . و غیر موضعها

***  

  :خطبة النساء 
الخطب  : " وخطب المرأة یخطبها خطبًا وخطبة بالكسر .... والخطبة مصدر بمنزلة ابن منظورقال 

  . وهو بمنزلة قولك : إنه لحسن القعدة والجلسة والعرب تقول : فالن خطب فالنة إذا كان یخطبها 

  .)١(بها ویقول الخاطب : خطب فیقول المخطوب إلیهم: نكح ، وهى كلمة كانت العرب تتزوج

 : " ... وخطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن یتزوج منهم واختطبها واالسم الفیومى وقال
  .)٢(الخطبة بالكسر فهو خاطب وخطاب مبالغة واختطبه القوم دعوة إلى تزویج صاحبتهم "

بین لفظى ( خطبة ) و( النساء) عن طریق  اإلضافة فى تركیب  هذا وقد جمعت المصاحبة
ع یتوقع )  إذا ذكر فإن السامةمًا بینهما فلفظ( خطبز ( خطبة النساء) . والناظر یجد أن هناك تال

نساء) أو ما یقوم مقام لفظ ( النساء ) من ألفاظ  تخص المرأة . فال الى صحبته لفظ (أن یأتى ف
یكاد یستعمل فى طلب المرأة للنكاح  إال لفظ (الخطبة) وهذا یدل على قوة التالزم بین اللفظین ، 

  ویدل أیضًا على أن كلمة ( خطبة ) من الكلمات ذات المعدل الضعیف .

Ÿω...  {ساء ) فى قوله تعالى : وقد ورد تركیب ( خطبة الن uρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ yϑŠ Ïù Ο çG ôÊ §� tã 
 Ïµ Î/ ô ÏΒ Ïπ t7 ôÜ Åz Ï !$ |¡ Ï iΨ9 $# ÷ρ r& óΟ çF⊥ oΨ ò2 r& þ’ Îû öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r&....... { : والخطبة من ٢٣٥[البقرة  [

حبه صا على مقدمات الزواج ، وقد شرعها اهللا قبل االرتباط بعقد الزوجیة لیتعرف كل من  الزوجین
..وهى " مجرد وعد بالزواج ، ولیست عقدًا ملزمًا ، )٣(ویكون اإلقدام على الزواج على هدى وبصیرة 

  .    )٤(من الحقوق التى یملكها كل من المتواعدین " قوالعدول عن إنجازه ح

                                     
  . ١٣٧،  ١٣٦ص  ٣اللسان ج  )١(
  .  ١٠٦المصباح المنیر ص  )٢(
   . ٣٤٣ص  ٢ج  –م  ١٩٩٨ - ه  ١٤١٨الطبعة األولى  –القاهرة  –الفتح لإلعالم العربى  –فقه السنة للشیخ سید سابق  )٣(
  .  ٣٥٠لسابق ص المصدر ا )٤(
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٣١٩  

  خطوات الشيطان :
  .)١(: "والخطوة ، بالضم :ما بین القدمین والجمع خطى وخطوات وخطوات"قال ابن منظور

  وقد ورد تركیب ( خطوات الشیطان) فى القرآن الكریم فى خمسة مواضع . 

$ {قال تعالى :  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n= ym $ Y7 Í h‹ sÛ Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s? 
ÏN≡ uθ äÜ äz Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä3 s9 Aρ ß‰ tã î Î7 •Β {  : ١٦٨[البقرة . [  

$ {وقال سبحانه :  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Å b¡9 $# Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s? 

ÅV≡ uθ äÜ äz Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯Ρ Î) öΝ à6 s9 Aρ ß‰ tã × Î7 •Β { :٢٠٨[البقرة[  

  ].١٤٢[األنعام:  } Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? ÏN≡uθäÜäz Ç≈sÜø‹¤±9$# 4 …çµ̄ΡÎ) öΝä3s9 Aρß‰tã ×Î7•Β  {نه : وقال جل شأ

$ {وقال :  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ ãè Î6 −G s? ÏN≡ uθ äÜ äz Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4  tΒ uρ ôì Î7 ®K tƒ ÏN≡ uθ äÜ äz 

Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# … çµ ¯Ρ Î* sù â� ß∆ ù' tƒ Ï !$ t± ós xÿ ø9 $$ Î/ Ì� s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ  {  :٢١[النور . [  

فى تفسیر خطوات الشیطان أى " ال تقفوا أثر الشیطان وعمله ما لم یرد به  قال القرطبى

. وقد بین )٢(الشرع فهو منسوب إلى الشیطان . قال ابن عباس : خطوات الشیطان : أعماله  "

  .)٣(اصى "القرطبى أن" اللفظ عام فى كل ماعدا السنن والشرائع من البدع والمع

أن هذا نهى عن اتباع " طریقه وأثره فیما دعا إلیه مما هو خالف طاعة اهللا  وقد بین الطبرى
  .)٤(تعالى ذكره"

) یعد من المصطلحات القرآنیة ویستعمل فى الداللة  خطوات الشیطانوعلى ذلك فتركیب ( 
  .)٥(على ( طرقه وآثاره التى یسلكها ویدعو الناس إلیها ) 

  ن  :خائنة األعي

                                     
  .  ١٤٩ص  ٣اللسان ج  )١(
  . ٢٠٨ص  ٢الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٢٠٩المصدر السابق ص  )٣(
  . ٧٦ص  ٢تفسیر الطبرى ج  )٤(
  . ٧٤ر القلوب ص ثما )٥(



  

  

٣٢٠  

: "خان الرجل األمانة یخونها خونًا وخیانة ومخانة یتعدى بنفسه ، وخان العهد  قال الفیومى
عین قیل : هى كسر الطرف باإلشارة الخفیة ، وقیل ، هى النظرة الثانیة وفیه فهو خائن وخائنة األ

  .)١(عن تعمد "

  .)٢(: "الخیانة مخالفة الحق بنقض العهد فى السر " وقال الراغب

  .)٣(: " خائنة األعین: مسارقة النظر إلى ما ال یحل "ى اللسان وف

فى سیاق إخبار اهللا عز وجل عن "علمه  وقد ورد هذا التركیب فى القرآن الكریم مرة واحدة
التام المحیط بجمیع األشیاء جلیلها وحقیرها صغیرها وكبیرها ودقیقها ولطیفها لیحذر الناس علمه 

  .)٤(الحیاء ویتقوه حق تقواه ویراقبوه مراقبة من یعلم أنه یراه" فیهم فیستحیوا من اهللا حق

ãΝ {قال عز وجل :  n= ÷è tƒ sπ uΖ Í← !% s{ È ã ôã F{ $# $ tΒ uρ ‘ Ïÿ øƒ éB â‘ρ ß‰ �Á9   ] . ١٩[غافر: } #$

فى تفسیره عن ابن عباس : " هو الرجل یكون جالسًا مع القوم فتمر المرأة  القرطبىأورد 

هو الرجل ینظر إلى المرأة فإذا نظر إلیه أصحابه غض بصره فإذا  فیسارقهم النظر إلیها وعنه :

بالنظر فإن نظر إلیه أصحابه غض بصره ، وقد علم اهللا عز وجل منه أن  سرأى منهم غفلة تدس

  یود لو نظر إلى عورتها ....

  .)٥(: إنها الرمز بالعین "وقال السدى

ه فالخائنة مصدر على وزن : " خائنة األعین مصدر مضاف إلى فاعل وقال ابن عاشور
اسم الفاعل مثل العافیة للمعافاة والعاقبة والكاذبة .. ومعنى خائنة العین خیانة النظر أى مسارقة 
النظر لشىء بحضرة من ال یحب النظر إلیه ، فإضافة خائنة إلى األعین من إضافة الشىء إلى 

  آلته كقولهم : ضرب السیف . 

                                     
  . ١١٣المصباح المنیر ص  )١(
  . ١٨٠المفردات  )٢(
  . ٢٥٨ص  ٣اللسان ج  )٣(
  . ٧٥ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج  )٤(
  . ٣٠٣ص  ١٥الجامع ج  )٥(



  

  

٣٢١  

لنظرة المقصود منها إشعار المنظور إلیه بما یسوء غیرها والمراد بـ ( خائنة األعین ) ا
  )١(الحاضر استهزاء به أو إغراء به "

إن ( خائنة األعین) تركیب جمعت المصاحبة بین لفظیه عن طریق  ومما سبق یمكن القول
  .)٢(اإلضافة ویراد به ( مسارقة النظر إلى ما ال یجوز ) "

***  

  دابة األرض  :

الدابة اسم لما دب من الحیوان ممیزة وغیر ممیزة ... وكل ماش على : "  ابن منظورقال 
  .)٣(األرض : دابة ودبیب "

  هذا وقد ورد ذلك التركیب فى سیاق الحدیث عن قصة سلیمان علیه السالم . 

 ϑn=sù $uΖøŠŸÒs% Ïµø‹n=tã |Nöθyϑø9$# $tΒ öΝçλ°;yŠ 4’n?tã ÿÏµÏ?öθtΒ �ωÎ) èπ−/!#yŠ ÇÚö‘F{$# ã≅à2ù's? …(çµs?r'|¡ΨÏΒ£$ {قال تعالى : 
$£ϑn=sù §�yz ÏMuΖ̈�t7s? �Ågø:$# βr& öθ©9 (#θçΡ%x. tβθßϑn=ôètƒ |=ø‹tóø9$# $tΒ (#θèVÎ6s9 ’Îû É>#x‹yèø9$# ÈÎγßϑø9$#  ِ◌{  :١٤[ سـبأ  .[   

  .)٤(: " دابة األرض هى سوسة الخشب وهى األرضة  " قال أبو حیان

من أهل العلم" مصدر أرضت الدابة الخشب تأرضه واألرض هنا على ما ذهب إلیه جماعة 
إذا أكلته من باب ضرب یضرب فإضافة دابة إلیها من إضافة الشىء إلى فعله ، ویؤید ذلك قراءة 

  .)٥(ابن عباس والعباس بن الفضل ( األرض) بفتح الراء ألنه مصدر أرض"

ى السرفة بضم فقال : " هى األرضة " بفتحات ثالث" وه ابن عاشوروقد ذهب إلى ذلك 
السین وسكون الراء وفتح الفاء ال محالة وهاء تأنیث : سوس ینخر الخشب . فالمراد من األرض 

  .)٦(مصدر أرضت السرفة الخشب من باب ضرب "

                                     
  . ١١٦ص  ٢٤التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٤٣٩ص  ٧البحر المحیط ج  )٢(
  . ٢٨١ص  ٣اللسان ج  )٣(
  . ٢٥٦ص  ٧البحر المحیط ج  )٤(
  وینظر : المصدر السابق نفسه . ٢٩٥ص  ١١روح المعانى لأللوسى ج  )٥(
  . ١٦٤ص  ٢٢التحریر والتنویر ج  )٦(



  

  

٣٢٢  

  وعلى هذا فتركیب ( دابة األرض ) الوارد فى قصة سلیمان علیه السالم یقصد به (األرضة) . 

د  ورد بغیر هذا المقصود فى قوله صلى اهللا علیه وسلم  أن هذا التركیب ق ومن الجدیر بالذكر
ثالث إذا خرجن ( ال ینفع نفسًا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إیمانها خیرًا ) طلوع الشمس من "

  .)٢(فهى من عالمات الساعة وقیل : هى الجساسة" )١(مغربها والدجال ودابة األرض "

# {وهى المقصودة فى قوله تعالى :  sŒ Î) uρ yì s% uρ ãΑ öθ s) ø9 $# öΝ Íκ ö� n= tã $ oΨ ô_ t� ÷z r& öΝ çλ m; Zπ −/ !# yŠ z Ï iΒ 
ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ßγ ãΚ Ï k= s3 è? ◌ْ{  :٨٢[ النمل . [  

***  

  دلوك الشمس  :

: "دلكت الشمس تدلك دلوكا : غربت ، وقیل : اصفرت ومالت للغروب ... ابن منظورقال 
  وقد دلكت : زالت عن كبد السماء ؛ قال : 

ــهما تدلك الشمس إ  فى حومة ، دونها الهامات والقصــر  ال حذو منكب

  .)٣(واسم ذلك الوقت الدلك "

: " الدال والالم والكاف أصل واحد یدل على زوال شىء عن شىء، وال وقال ابن فارس 
  .)٤(یكون إال برفق یقال : دلكت الشمس : زالت ، ویقال : دلكت : غابت"

س دلوكًا : زالت أو غابت ألن الناظر إلیها یدلك ..... ودلكت الشم وفى أساس البالغة : "
   .)٥(" عینیه ، فكأنها هى الدالكة..

ÉΟ {: وقد ورد تركیب ( دلوك الشمس ) فى القرآن الكریم فى قوله تعالى  Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# 

Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È, |¡ xî È≅ ø‹ ©9 $# tβ# u ö� è% uρ Ì� ôf xÿ ø9   ] . ٧٨سراء: [ اإل }... #$

                                     
  . رواه مسلم  –صحیح  – ٥٤٦٧حدیث رقم  ١٨٧ص  ٣مشكاة المصابیح ج  )١(
   ٤٢٦ص  ٣الكشاف ج )٢(
  . ٣٩٨ص  ٣اللسان ج  )٣(
  . ٣٤٤المقاییس ص  )٤(
  . ١٩٣أساس البالغة ص  )٥(



  

  

٣٢٣  

أن هذه اآلیة :" بإجماع من المفسرین إشارة إلى الصلوات المفروضة البحر المحیط فى  ورد
، فقال ابن عمر وابن عباس ( رضى اهللا عنهما ) ... والجمهور دلوك الشمس زوالها ، واإلشارة 
إلى الظهر والعصر ، وغسق اللیل إشارة إلى المغرب والعشاء ، وقرآن الفجر أرید به صالة الصبح 

  .)١("یة على هذا تعم جمیع الصلواتفاآل

: " اختلفوا فى الدلوك على قولین : أحدهما أنه زوال الشمس عن وذكر القرطبى أن العلماء 

  .)٢(كبد السماء ... والثانى : أن الدلوك هو الغروب "

ما قاله ابن عطیة من أن " الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب ومن وقد أورد القرطبى 

ل إلى الغروب یسمى دلوكًا ألنها فى حالة میل فذكر اهللا تعالى الصلوات التى تكون فى وقت الزوا

حالة الدلوك وعنده فیدخل فى ذلك الظهر والعصر والمغرب ویصح أن تكون المغرب داخلة فى 

  .)٣(غسق اللیل "

وما ذكره ابن عطیة له وجاهته وذلك ألن لفظ (الدلوك) من المشترك اللفظى فقد ذكر 

ابن اب المعاجم أنه یستعمل فى الزوال ویستعمل فى الغروب واعتمادا على ذلك قد مال أصح

إلى أن لفظ ( دلوك) فى اآلیة یشمل هذه المعانى فقال : " والدلوك : من أحوال الشمس. عاشور 

فورد بمعنى زوال الشمس عن قوس فرض فى طریق مسیرها الیومى . وورد بمعنى غروبها . 

ك مشتركًا فى المعانى الثالثة ... فالدلوك یجمع ثالثة أوقات باستعمال المشترك فصار لفظ  الدلو 

  .)٤(فى معانیه والقرینة واضحة  "

وهذا یظهر الدقة فى اختیار لفظ ( دلوك) ومجیئه مع لفظ (الشمس) فال یصح هنا مجئ لفظ 

وذلك ألن هذا اللفظ  )٥(: " فكلمة (دلوك) ال تعادلها كلمة أخرى  " یقول ابن عاشورآخر ، لذا 

اتسم باإلیجاز والشمول والتناسب مع كلمة الشمس وحركتها من مكان إلى مكان فى رفق وهذا یدل 

                                     
  . ٦٨ص  ٦لبحر المحیط ج ا )١(
  .  ٣٠٣ص  ١٠الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٣٠٤ص المصدر السابق نفسه  )٣(
  . ١٨٢ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )٤(
  .  ١٨٢ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٣٢٤  

  على حسن المصاحبة اللغویة فى هذا التركیب ودورها فى الوصول للمراد بأوجز عبارة . 

ضع مصحوبًا أن لفظ (دلوك ) لم یرد فى القرآن الكریم إال فى هذا المو  ومن الجدیر بالذكر
  بكلمة الشمس .

***  

  دار . 
[ دار اآلخرة ، دار البوار ، دار الخلد ، دار السالم ، دار الفاسقین ، دار القرار ، دار 

  المقامة ، دار المتقین ] . 

: : الدار المنزل اعتبارًا بدورانها الذى لها بالحائط وقیل: أما عن كلمة الدار فیقول الراغب 
  .)١(ثم تسمى البلدة دارًا والصقع دارًا ... "دارة وجمعها دیار ، 

  .)٢(: " الدار : المحل یجمع البناء والعرضة "وفى اللسان 

  .)٣(: الدار : المحل یجمع البناء والساحة . والمنزل المسكون والبلد والقبیلة" وفى الوسیط

لذلك أثره  وفى القرآن الكریم نجد أن كلمة (دار) قد تنوعت معها المصاحبة اللغویة فكان
  .فى تنوع داللتها القرآنیة 

  كلمة (اآلخرة) فقد وردت مضافة إلیها فى تركیب ( دار اآلخرة ). أما المصاحبة األولى

#‘â  {قال تعالى :  ¤$# s9 uρ äο t� Åz Fψ $# ×� ö� yz t Ï% ©# Ï j9 tβθ à) −G tƒ 3 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? {  :٣٢[األنعام [

.  

Íο  {وقال تعالى :  t� Åz Fψ $# ×� ö� yz š Ï% ©# Ï j9 (# öθ s) ¨? $# 3 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? {   :١٠٩[ یوسف . [  

š...  {وقال جل شأنه :  Ï% ©# Ï j9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ×π uΖ |¡ ym 4 â‘# t$ s! uρ Íο t� Åz Fψ $# 

                                     
  . ١٩٥المفردات ص  )١(
  . ٤٤٦ص  ٣اللسان ج  )٢(
  . ٣٠٣،  ٣٠٢الوسیط ص  )٣(



  

  

٣٢٥  

×� ö� yz.. {  :٣٠[النحل . [  

الحیاة الدنیا . وقد فقد استخدم هذا التركیب فى الداللة على ( الحیاة األخرویة ) التى تقابل 
جمعت المصاحبة اللغویة بین هذین اللفظین فى القرآن الكریم عن طریق اإلضافة كما فى هذا 

  التركیب ( دار اآلخرة ) . 

  .)١(وهذا كما قال العلماء من باب " إضافة الموصوف إلى الصفة "

  .)٢(وذلك " الختالف لفظهما "

  الدار اآلخرة) .  وكذلك عن طریق الصفة والموصوف فى تركیب (

  ] . ٧٧[القصص:  } Ψs? y7t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹÷Ρ‘‰9$#]Æ÷tGö/$#uρ !$yϑ‹Ïù š�9t?#u ª!$# u‘#¤$!$# nοt�ÅzFψ$# ( Ÿωuρ š {قال تعالى :

  ] .  ٦٤[العنكبوت:  } �χÎ)uρ u‘#¤$!$# nοt�ÅzFψ$# }‘Íγs9 4ãβ#uθu‹ptø:$# öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôètƒ {وقال سبحانه : 

أن هذه المصاحبة قد أفرزت مصطلحًا قرآنیًا یطلق على ( الحیاة األخرویة  ذلك یظهر وعلى
التى تقابل الحیاة الدنیا ) . ویالحظ أن المصاحبة اللغویة فى التعبیر عن ذلك قد آثرت لفظ 
(الدار) لكى یأتى فى صحبتها لفظ (اآلخرة ) أما عن التعبیر عن الحیاة الدنیا فلم یأت تركیب ( 

  ار الدنیا ) . الد

تها ذلك أن من المالمح الداللیة لكلمة (الدار) االستقرار والدوام ، ل" وهذه مالحظة لها دال
. وهذا یظهر لنا الدقة فى )٣(واآلخرة هى دار الدوام واالستقرار بل والخلود ، والدنیا لیست كذلك  "

  اختیار المصاحبة اللغویة فى هذا التركیب . 

  یة فهى كلمة (البوار) : أما المصاحبة الثان

: "البوار : الهالك بار بورا وبوارًا وأبارهم اهللا ورجل بور .. والبوار كما قال ابن منظور 

                                     
   .٦٨ص  ١٣التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٨١ص  ١٣تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ٣٧٠بتصرف ص  –التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم  )٣(



  

  

٣٢٦  

  .)١(والبور :، الرجل الفاسد الهالك الذى ال خیر فیه . وقد بار فالن أى هلك  . وأباره اهللا : أهلكه "

لكساد یؤدى إلى الفساد كما قیل كسد : " البوار فرط الكساد ولما كان فرط ا الراغبوقال 
  . )٢(حتى فسد عبر بالبوار عن الهالك"

öΝ {وقد ورد هذا التركیب فى قول الحق تبارك وتعالى :   s9 r& t� s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# (#θ ä9 £‰ t/ |M yϑ ÷è ÏΡ 

«! $# # \� øÿ ä. (#θ �= ym r& uρ öΝ ßγ tΒ öθ s% u‘# yŠ Í‘# uθ t7 ø9   ) .٢٨(ابراهیم:  } #$

كما ذهب إلى ذلك كثیر من  –أعاذنا اهللا منها  –ركیب ( جهنم ) والمقصود بهذا الت

tΛ {. وذلك ألنها قد فسرت بعدها بقوله تعالى : )٣(المفسرین " © yγ y_ $ yγ tΡ öθ n= óÁ tƒ {  لزمخشرىقال ا 

  .)٤(: "وعطف جهنم  على دار البوار عطف بیان : "

  أما المصاحبة الثالثة  فهى كلمة (الخلد) : 

هو :" دوام البقاء فى دار ال یخرج منها خلد یخلد خلدًا وخلودًا :  ابن منظور والخلد كما قال
  .)٥(" بقى وأقام . ودار الخلد : اآلخرة لبقاء أهلها فیها ...

â {وقد ورد تركیب (دار الخلد) فى قوله تعالى :  !# t“ y_ Ï !# y‰ ôã r& «! $# â‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝ çλ m; $ pκ� Ïù â‘# yŠ 

Ï$ ù# èƒ ø: $# ( L !# t“ y_ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβρ ß‰ ys øg s†  { :٢٨[فصلت . [  

  والمقصود بدار الخلد فى اآلیة (النار) . 

: " ( دار الخلد) النار ، فقوله (َلُهْم ِفیَها َداُر اْلُخْلِد ) جاء بالظرفیة بتنزیل قال ابن عاشور 
من أسلوب التجرید لیفید مبالغة النار منزلة ظرف لدار الخلد وما دار الخلد إال عین النار . وهذا 

                                     
  . ٥٤٨ص  ١اللسان ج  )١(
  . ٧٦المفردات ص  )٢(
  . بتصرف  ٢٢٩ص  ١٣، وینظر : التحریر والتنویر ج  ٣٦٥ص  ٩ینظر : الجامع القرطبى ج  )٣(
  . ٥٣٩ص  ٢الكشاف ج  )٤(
  . ١٧٣ص  ٣اللسان ج  )٥(



  

  

٣٢٧  

  .)١(معنى الخلد فى النار "

ومن المصاحبات الواردة مع كلمة (الدار) كلمة (السالم) ، فقد ورد تركیب ( دار السالم) 

öΝ {فى موضعین من كتاب اهللا تعالى . قال سبحانه :  çλ m; â‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Í h5 u‘ ( uθ èδ uρ 

Ο ßγ •‹ Ï9 uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ  { :١٢٧[األنعام . [  

!ª {وقال جل شأنه :  $# uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# “ Ï‰ öκ u‰ uρ  tΒ â !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 

8Λ É) tF ó¡ •Β {  :والمقصود بـ ( دار السالم) كما ذكر المفسرون (الجنة) . ٢٥[یونس ،.[  

ر اهللا ، كما یقال : الكعبة بیت اهللا ویجوز أن : " دار السالم أى الجنة فالجنة داقال القرطبى
  .)٢(یكون المعنى دار السالمة أى التى یسلم فیها من اآلفات "

  وقد علل العلماء إطالق هذا التعبیر على (الجنة) . 

  : " دار السالم الجنة أضافها إلى اسمه تعظیمًا لها . فقال الزمخشرى 

من كل مكروه ، وقیل : لفشو السالم بینهم وتسلیم  وقیل : السالم السالمة ألن أهلها سالمون
�ω {المالئكة علیهم "  Î) WξŠ Ï% $ Vϑ≈ n= y™ $ Vϑ≈ n= y™ { :٣(] "٢٦[الواقعة(.  

: " سمیت دار السالم ألن السالمة الحق فیها ألنها قرار أمن من كل ابن عاشوروقال 
  مكروه للنفس فتمحضت للنعیم المالئم . 

ء اهللا تعالى أى دار اهللا تعظیمًا لها . كما یقال للكعبة : بیت وقیل :، السالم اسم من أسما
  طلقت على (الجنة). أ.وعلى هذا فتركیب (دار السالم) یعد من المصطلحات القرآنیة التى )٤("اهللا 

. فقد ورد تركیب ( دار ومن المصاحبات الواردة مع كلمة (الدار) كلمة (الفاسقین) 

$ {قصة موسى علیه السالم مع قومه . قال تعالى : الفاسقین ) فى سیاق الحدیث عن  oΨ ö; tF Ÿ2 uρ 

                                     
  . ٢٧٩ص  ٢٤التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٨٣ص  ٧الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٣٥٨،  ١٢٤ص  ٢الكشاف ج  )٣(
  . ٦٤ص  ٨التحریر والتنویر ج  )٤(



  

  

٣٢٨  

… çµ s9 ’ Îû Çy# uθ ø9 F{ $#  ÏΒ È e≅ à2 & ó x« Zπ sà Ïã öθ ¨Β Wξ‹ ÅÁ øÿ s? uρ È e≅ ä3 Ï j9 & ó x« $ yδ õ‹ ä⇐ sù ;ο §θ à) Î/ ö� ãΒ ù& uρ 

y7 tΒ öθ s% (#ρ ä‹ è{ ù' tƒ $ pκ È] |¡ ôm r' Î/ 4 ö/ ä3ƒ Í‘ 'ρ é' y™ u‘# yŠ t É) Å¡≈ xÿ ø9   ] .١٤٥[األعراف: } #$

اختلف المفسرون فى المقصود بدار الفاسقین " فقیل : مصر أى سأریكم دیار القبط  وقد
ومساكن فرعون خالیة عنهم ، وقیل : منازل الكفار التى سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة 

  .)١(لتعتبروا بها یعنى الشام ، وقیل : جهنم "

رحمه اهللا .  الطبرىوذهب إلى ذلك أن المقصود بدار الفاسقین ( نار جهنم)  وما أمیل إلیه
فى تفسیر اآلیة " وأمر قومك یأخذوا بأحسن مافیها وانههم عن تضییعها وتضییع  قال الطبرى

العمل بما فیها والشرك بى فإن من أشرك بى منهم ومن غیرهم فإنى سأریه فى اآلخرة عند مصیره 
نم ا قال سأریكم دار الفاسقین كما یقول إلى دار الفاسقین وهى نار اهللا التى أعدها ألعدائه . وإ

القائل لمن یخاطبه سأریك غدًا إالم یصیر إلیه حال من خالف أمرى على وجه التهدید والوعید لمن 
  .)٢(عصاه وخالف أمره "

هذا بأن المقصود بدار الفاسقین (النار) وذلك " ألن الذى قبل قوله جل  وقد رجح الطبرى
ر منه لموسى وقومه بالعمل بما فى التوراة فأولى األمور بحكمة اهللا ثناؤه سأوریكم دار الفاسقین أم

عن  سبیله دون الخبر عما  حادضیعه وفرط فى العمل هللا و  من تعالى أن یختم ذلك بالوعید على
  .)٣(قد انقطع الخبر عنه أو عما لم یجر له ذكر "

وصف الفاسقین دون  :" واختیار یقول ابن عاشوروعن السر فى اختیار كلمة (الفاسقین ) 
المشركین والظالمین الشائع  فى التعبیر عن الشرك فى القرآن للتنبیه على أن عاقبتهم السوأى 

  .)٤(تسببت على الشرك وفاسد األفعال معًا "

) فى قوله ومن المصاحبات الواردة مع كلمة (دار) كلمة (القرار) ، وقد ورد تركیب ( دار القرار
  ].٣٩[غافر:  } Θöθs)≈tƒ $yϑ̄ΡÎ) ÍνÉ‹≈yδ äο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# Óì≈tFtΒ ¨βÎ)uρ nοt�ÅzFψ$# }‘Ïδ â‘#yŠ Í‘#t�s)ø9$# {تعالى : 

  وقد صرحت اآلیة بأن دار القرار هى اآلخرة . 

                                     
  . ٣٨٧ص  ٤، والبحر المحیط ج  ٢٨٢ص  ٧الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٥٩ص  ٩تفسیر الطبرى ج  )٢(
   .المصدر السابق نفسه )٣(
  . ١٠٣ص  ٩التحریر والتنویر ج  )٤(



  

  

٣٢٩  

ن الدار اآلخرة وهى دار القرار التى تستقرون فیها فال تموتون وال تزول قال القرطبى  : " وإ
  .)٢(نة استقرت بأهلها والنار استقرت بأهلها "... وذلك ألن " الج)١(عنكم "

) فى ومن المصاحبات الواردة مع كلمة (دار) كلمة (المقامة) فقد ورد تركیب ( دار المقامة
θ#) {سیاق الحدیث عن نعیم أهل الجنة ، قال سبحانه:  ä9$ s% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©! $# |= yδ øŒ r& $ ¨Ψ tã 

( tβ t“ pt ø: $# �χ Î) $ uΖ −/ u‘ Ö‘θ àÿ tó s9 î‘θ ä3 x© ∩⊂⊆∪ ü“ Ï% ©! $# $ oΨ ¯= ym r& u‘# yŠ Ïπ tΒ$ s) ßϑ ø9 $#  ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù Ÿω 
$ uΖ �¡ yϑ tƒ $ pκ� Ïù Ò= |Á tΡ Ÿω uρ $ uΖ �¡ yϑ tƒ $ pκ� Ïù Ò>θ äó ä9 {  :٣٥، ٣٤[فاطر .[  

: " یقول تعالى ذكره مخبرًا عن قیل الذین أدخلوا الجنة إن ربنا لغفور شكور قال الطبرى 
الذى أنزلنا هذه الدار یعنون الجنة فدار المقامة دار اإلقامة التى ال  الذى أحلنا دار المقامة أى ربنا

  .)٣(نقلة معها عنها وال تحول "

  .)٤(: " دار المقامة أى دار اإلقامة التى ال انتقال منها أبدًا وهى الجنة " األلوسى وقال

المتقین) فى ومن المصاحبات الواردة مع كلمة ( دار) كلمة (المتقین) فقد ورد تركیب ( دار 
#©%Ÿ≅ŠÏ%uρ tÏ  {سبحانه : قولـه  Ï9 (#öθs) ¨?$# !#sŒ$tΒ tΑt“Ρr& öΝ ä3š/ u‘ 4 (#θ ä9$s% # Z�ö�yz 3 š Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& ’Îû 
Íν É‹≈yδ $u‹÷Ρ‘‰9$# ×πuΖ|¡ ym 4 â‘#t$s! uρ Íοt� ÅzFψ $# ×�ö�yz 4 zΝ ÷èÏΖs9uρ â‘#yŠ tÉ) −Gßϑ ø9$# { :٣٠[النحل  . [  

  متقین (الدار اآلخرة ) وذلك ألن لهم فیها الجنة .والمقصود بدار ال

: " والمعنى : ولنعم دار المتقین دار اآلخرة وارتفع ( جنات عدن) على أنه قال ابن عاشور 
  .)٥(خبر لمبتدأ محذوف .. والتقدیر : هى جنات عدن أى دار المتقین جنات عدن"

غویة یتضح لنا دور المصاحبة وبعد هذه الجولة مع كلمة (دار) ومصاحباتها اللوأخیرًا 
اللغویة فى توجیه داللة الكلمة واكتسابها دالالت جدیدة . وكیف تنوعت داللة (الدار) بتنوع الكلمة 

  المصاحبة فى كل مرة . 

  

                                     
  . ٦٧ص  ٢٤تفسیر الطبرى ج  )١(
  . المصدر السابق نفسه )٢(
  . ١٣٩ص  ٢٢تفسیر الطبرى ج  )٣(
  . ٣٧٢ص  ١١روح المعانى ج  )٤(
  . ١٤٣ص  ١٤التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٣٣٠  

  دائرة السوء :
: " والدائرة : الشعر المستدیر على قرن اإلنسان ... ودارت علیه الدوائر أى قال ابن منظور 

  .)١(هى . والدائرة : الهزیمة ، والسوء .. "نزلت به الدوا

  .)٢(: " .. ودائرة السوء النائبة تنزل وتهلك والجمع الدوائر "وقال الفیومى 

: " .. والدائرة عبارة عن الخط المحیط ، یقال دار یدور دورانا ، ثم عبر بها  وقال الراغب
  .)٣(فى المحبوب ... " عن المحادثة .. والدورة والدائرة فى المكروه كما یقال دولة

  .)٤(أما السوء فهو " اسم جامع لكل آفة وداء "

فورد تركیب (دائرة السوء)  وقد جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین عن طریق اإلضافة
  فى موضعین من القرآن الكریم . 

z {قال اهللا عز وجل :  ÏΒ uρ É># {� ôã F{ $#  tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ $ tΒ ß, ÏÿΖ ãƒ $ YΒ t� øó tΒ ßÈ −/ u� tI tƒ uρ â/ ä3 Î/ 

t� Í← !# uρ ¤$! $# 4 óΟ Îγ øŠ n= tæ äο t� Í← !# yŠ Ï öθ ¡¡9 $# 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ { :٩٨[التوبة . [  

: أى " جعل اهللا دائرة السوء علیهم ونزول المكروه بهم ال علیكم أیها المؤمنون  قال الطبرى
  .)٥(وال بكم "

šU {فى قولـه تعالى :  والموضع الثانى É j‹ yè ãƒ uρ t É) Ïÿ≈ uΖ ãΚ ø9 $# ÏM≈ s) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# uρ 

ÏM≈ x. Î� ô³ ßϑ ø9 $# uρ š Ï oΡ !$ ©à9 $# «! $$ Î/  ∅ sß Ï öθ ¡¡9 $# 4 öΝ Íκ ö� n= tã äο t� Í← !# yŠ Ï öθ ¡¡9 $# ( |= ÅÒ xî uρ ª! $# 

öΝ Íκ ö� n= tã óΟ ßγ oΨ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ óΟ ßγ s9 zΟ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u !$ y™ uρ # Z�� ÅÁ tΒ  { :٦[الفتح . [  

  .)٦(ئرة السوء) یعنى دائرة العذاب تدور علیهم ": " (داقال الطبرى 

                                     
  . ٤٤٦ص  ٣اللسان ج  )١(
  . ١٢٣المصباح المنیر ص  )٢(
  . ١٩٥المفردات ص  )٣(
  . ٣١١أساس البالغة للزمخشرى ص  )٤(
  . ٤ص  ١١تفسیر الطبرى ج  )٥(
  . ٧٣ص  ٢٦المصدر السابق ج  )٦(



  

  

٣٣١  

" والدائرة  اآللوسى وعن الترابط بین اللفظین فى هذه المصاحبة عن طریق اٍإلضافة یقول
والسوء فى  –اسم للنائبة وهى فى األصل مصدر كالعافیة والكاذبة أو اسم فاعل من دار یدور 

ان وصفًا للدائرة ثم أضیفت إلیه األصل مصدر أیضًا ثم أطلق على كل ضرر وشر وقد ك
فاإلضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته كما فى قولك : رجل صدق وفیه من المبالغة 

  مافیه .. 

وقیل : معنى الدائرة یقتضى معنى السوء فاإلضافة للبیان والتأكید كما قال شمس النهار 
  .)١(ولحیا رأسه "

بین اللفظین فكل منهما یدل على المكروه فكال  والناظر فى هذا التركیب یلمح شدة التالزم
ابن اللفظین یطلب اآلخر . وقد وطدت اإلضافة العالقة بین اللفظین فى هذا التركیب یقول 

ضافة (دائرة) إلى ( السوء) من اإلضافة إلى الوصف الالزم كقولهم : عشاء اآلخرة عاشور :  " وإ
  إذ الدائرة ال تكون إال فى السوء . 

: لو لم تضف الدائرة إلى السوء عرف منها معنى السوء ألن دائرة  أبو على الفارسىقال 
  .)٢(الدهر ال تستعمل إال فى المكروه "

أن تعبیر (دائرة السوء) یستعمل فى الداللة على ( أشد النوائب والدواهى ومما سبق یظهر 
  التى تنزل بساحة اإلنسان ) . 

هذه المصاحبة ، فالدائرة نلمح فیها معنى اإلحاطة  ویستفاد ذلك من اجتماع اللفظین فى
وجمیع الجهات والسوء فیه الشمول لكل آفة أو داء ، وكأن هذا التعبیر یرشد إلى أن هذه النائبة أو 

ساءتها تحیط بصاحبها من جمیع الجهات فال نجا   له منها .  ةالداهیة مع شدتها وإ

  فى إفادة هذا المعنى.  وكما هو واضح أن المصاحبة اللغویة لها دورها

***  

  
                                     

  . ٧ص  ٦روح المعانى لأللوسى ج  )١(
  . ١٤ص  ١١التحریر والتنویر ج  )٢(



  

  

٣٣٢  

  رؤوس الشيطان :
: " حیة له عرف . والشاطن الخبیث ، والشیطان:، فیعال من  ابن منظوروالشیطان كما قال 

شطن إذا بعد فیمن جعل النون أصًال ، وقولهم الشیاطین على ذلك ،أ والشیطان معروف ، وكل 
  عات متمرد من الجن واإلنس والدواب شیطان ، ... 

ل : الشیطان فعالن من شاط یشیط إذا هلك واحترق مثل هیمان وغیمان من هام وغام . وقی
  .)١(قال األزهرى : األول :، أكثر "

وقد ورد هذا التركیب فى القرآن الكریم فى سیاق الحدیث عن شجرة الزقوم وبیان وصفها ، 

$ {: قال تعالى  yγ ¯Ρ Î) ×ο t� yf x© ßl ã� øƒ rB þ’ Îû È≅ ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ø: $# ∩∉⊆∪ $ yγ ãè ù= sÛ … çµ ¯Ρ r( x. â¨ρ â â‘ 

È ÏÜ≈ u‹ ¤±9   ].٦٥،  ٦٤[الصافات: } #$

س الشیاطین قیل : یعنى الشیاطین بأعیانهم شبهها برءوسهم لقبحهم ؤو : " ر  قال القرطبى
ن كان غیر مرئى ، ومن ذلك قولهم لكل قبیح هو كصورة  ورءوس الشیاطین متصور فى النفوس وإ

  .)٢(صورة ملك "الشیطان ولكل صورة حسنة هى ك

"ورؤوس الشیاطین ، یجوز أن یكون مرادًا بها رؤوس شیاطین الجن جمع وقال ابن عاشور: 

شیطان بالمعنى المشهور ورؤوس هذه الشیاطین غیر معروفة لهم فالتشبیه بها حوالة على ما 

عته تصور لهم المخیلة ، وطلع شجرة الزقوم غیر معروف فوصف للناس  فظیعًا بشعًا وشبهت بشا

ببشاعة رؤوس الشیاطین وهذا التشبیه من تشبیه المعقول بالمعقول . والمقصود منه هنا تقریب 

 امرئ القیسحال المشبه فال یمتنع كون المشبه به غیر معروف وال كون المشبه كذلك ونظیره قول 

 :  

  ومسنونة زرق كأنیاب أغوال

تح الهمزة وسكون السین وفتح التاء وقیل : أرید برؤوس الشیاطین ثمرة األستن واألستن  " بف

نما سموه كذلك  " شجرة فى بادیة الیمن یشبه شخوص الناس  ویسمى ثمرة رؤوس الشیاطین وإ

                                     
  .   ١١٥ص  ٥اللسان ج  )١(
  . ٣٤٨ص  ٧، وینظر البحر المحیط ج  ٨٦ص  ١٥الجامع للقرطبى ج  )٢(



  

  

٣٣٣  

لبشاعة مرآه ثم صار معروفًا فشبه به فى اآلیة ، وقیل : الشیاطین جمع شیطان وهو من الحیات 

  .)١(ما لرؤوسه أعراف "

ین ) یستعمل فى الداللة على كل ما یستقبح . إن تركیب ( رؤوس الشیاط وخالصة القول
: " رؤوس الشیاطین یشبه بها ما یستقبح ویستهول . قال الجاحظ :  قال الثعالبى فى ثمار القلوب

لیس من الناس من رأى شیطانًا قط على صورته ولكن لما كان اهللا قد جعل فى طبائع جمیع األمم 
جرى هذا على ألسنة جمیعهم ضرب المثل به فى استقباح صورة الشیطان واستمساجه وكراهته أ

ذلك رجع باإلیحاش والتنفیر وباإلخافة والتفزیع إلى ما جعله فى طبائع األولین واآلخرین والشیوخ 
  .)٢(والصبیان والرجال والنساء "

***  

  رؤوس األموال  :
اإلنسان  : " الراء والهمزة والسین أصل یدل على تجمع وارتفاع فالرأس رأسقال ابن فارس 

  .)٣(وغیره "

:" رأس كل شىء أعاله والجمع فى القلة أرؤس وآراس على القلب ، وقال ابن منظور 
  .)٤(ورءوس فى الكثیر "

  .)٥(: " ومن المجاز: عندى رأس من غنم ، وعدة أرؤس ومالى رأس مال.."وفى األساس 

والجمع أموال .. ..’ شیاء أما المال ، فیقول ابن منظور : " المال معروف ما ملكته من جمیع األ
وقال ابن األثیر : المال فى األصل ما یملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما یقتنى ویملك من 

  .)٦(األعیان وأكثر ما یطلق المال عند العرب على اإلبل ألنها كانت أكثر أموالهم"

                                     
  . ١٢٤ص  ٢٣التنویر ح التحریر و  )١(
  . ٧٧ثمار القلوب ص  )٢(
  . ٤١٤المقاییس ص  )٣(
  . ٧ص  ٤اللسان ج  )٤(
  . ٢١٣أساس البالغة ص  )٥(
  . ٤٠٣ص  ٨اللسان ج  )٦(



  

  

٣٣٤  

ن التخلص من فى سیاق الحدیث عوقد جمعت المصاحبة بین اللفظین فى القرآن الكریم 
β {األموال الربویة ، قال تعالى :  Î* sù öΝ ©9 (#θ è= yè øÿ s? (#θ çΡ sŒ ù' sù 5> ö� ys Î/ z Ï iΒ «! $#  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( β Î) uρ 

óΟ çF ö6 è? öΝ à6 n= sù â¨ρ â â‘ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑ Î= ôà s? { :٢٧٩[البقرة . [  

  .)١(مجازًا  " : " ورؤوس األموال أصولها ... وتسمیة أصل المال رأساً قال أبو حیان 

  .)٢(: " ورؤوس األموال أصولها فهو من إطالق الرأس على األصل " وقال ابن عاشور

والمالحظ أن تركیب ( رؤوس األموال ) قد صار یستخدم فى لغتنا العصریة على " جملة 
یة وقد ازداد التالزم بین اللفظین حتى ابتكر مصطلح (الرأسمال )٣(المال التى تستثمر فى عمل ما "

) الناتج عن ترابط الكلمتین ویعنى "النظام االقتصادى الذى یقوم على الملكیة الخاصة لموارد 
  .)٤(الثروة "

  رباط الخيل  :
: "رباط الخیل : مرابطتها والرباط من الخیل : الخمسة فما فوقها ... والرباط قال ابن منظور

الفریقین خیله ثم صار لزوم الثغر  والمرابطة : مالزمة ثغر العدو وأصله أن یربط كل واحد من
  .)٥(رباطًا ، وربما سمیت الخیل أنفسها رباطًا "

بالعدة وقد ورد هذا التركیب فى القرآن الكریم فى سیاق الحث على تجهیز جیش المسلمین 
ρ#) {والعتاد فى مواجهة أعداء اله تعالى ، قال تعالى :  ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% 

∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ ö� è?  Ïµ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ  .. {  :٦٠[األنفال .[  

: " والرباط صیغة مفاعلة أتى بها هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من قال ابن عاشور 
ترتبط فیه ربط الخیل للغزو أى احتباسها وربطها وانتظارًا للغزو علیها ... وقد سموا المكان الذى 

  .)٦(الخیل رباطًا ألنهم كانوا یحرسون الثغور المخوفة راكبین على أفراسهم "

                                     
  . ٣٥٣ص  ٢البحر المحیط ج  )١(
  . ٩٥ص  ٣التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٣١٩المعجم الوسیط ص  )٣(
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٤(
  . ٤١،  ٤٠ص  ٤اللسان ج  )٥(
  . ٥٥ص  ١٠التحریر والتنویر ج  )٦(



  

  

٣٣٥  

والمتأمل فى هذا التركیب یرى أن هناك تالزمًا بین اللفظین فى االستعمال لدرجة أن كلمة 
  الرباط تطلق على الخیل أنفسها ، كما ذكر ابن منظور . 

نه استعمل فى الخیل أبمعنى المربوط مطلقًا إال  إلى " أن الرباط یستعمل األلوسى وقد أشار
  .)١(وخص بها "

  وعلى هذا فالمصاحبة بین اللفظین مصاحبة اعتیادیة فكال اللفظین یطلب صاحبه . 

***  

  رجز الشيطان :
: " الرجز : القذر مثل الرجس : والرجز : العذاب ، والرجز والرجز : عبادة قال ابن منظور

  .)٢(األوثان .. "

وذلك فى سیاق الحدیث عن فضل ورد تركیب ( رجز الشیطان ) فى القرآن الكریم مرة واحدة وقد 
øŒ {اهللا تعالى ونعمه على المؤمنین فى غزوة بدر ، یقول اهللا تعالى :  Î) ãΝ ä3Š Ï e± tó ãƒ }¨$ yè ‘Ζ9 $# Zπ uΖ tΒ r& 

çµ ÷Ψ Ï iΒ ãΑ Í i” t∴ ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z Ï iΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ Ν ä. t� Î dγ sÜ ã‹ Ï j9  Ïµ Î/ |= Ïδ õ‹ ãƒ uρ ö/ ä3Ζ tã t“ ô_ Í‘ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

xÝ Î/ ÷� z� Ï9 uρ 4’ n? tã öΝ à6 Î/θ è= è% |M Î m7 sW ãƒ uρ Ïµ Î/ tΠ# y‰ ø% F{   ]. ١١[األنفال:  } #$

  والمقصود برجز الشیطان ( وسوسته)  كما ذكر المفسرون . 

  . )٣(: " رجز الشیطان أى وسوسته إلیهم وتخویفهم إیاهم من العطش  "  قال الزمخشرى

. وذلك ألن "المشركین غلبوا المسلمین فى أول )٤(: رجز الشیطان أى وسوسته وتخویفه  " األلوسىقال 
أمرهم على الماء فظمئ المسلمون وصلوا مجنبین ومحدثین وكانت بینهم رمال فألقى الشیطان فى قلوبهم الحزن 

أنزل اهللا تعالى من السماء ماء فسال وقال : أتزعمون أن فیكم نبیًا وأنكم أولیاء  اهللا وتصلون مجنبین محدثین ف
  .)٥(علیهم الوادى فشربوا وتطهروا وثبت أقدامهم  وذهبت وسوسة الشیطان "

                                     
  . ٢٢١ص  ٥روح المعانى لأللوسى ج  )١(
  . ٧٥ص  ٤اللسان ج  )٢(
  . ٢٤٢ص  ٢الكشاف ج  )٣(
  . ١٦٥ص  ٥روح المعانى ج  )٤(
  . المصدر السابق نفسه )٥(



  

  

٣٣٦  

وعلى هذا فهذا التركیب یدل على ( وسوسة الشیطان ) وقد قامت المصاحبة اللغویة بدورها فى 
  تحصیل هذه الداللة .

     كمــا فــى قولــه تعــالى : )١(احبة فــدل علــى "العــذاب" "ویــدل علــى ذلــك أن (الرجــز) قــد ورد مجــرداّ عــن هــذه المصــ

} tΑ£‰t6sù šÏ%©!$# (#θßϑn=sß »ωöθs% u�ö�xî ”Ï%©!$# Ÿ≅‹Ï% óΟßγs9 $uΖø9t“Ρr'sù ’n?tã tÏ%©!$# (#θßϑn=sß #Y“ô_Í‘ zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# $yϑÎ/ (#θçΡ%x. 

tβθà)Ý¡øÿtƒ {  :٥٩[البقرة. [  

***  

  أرذل العمر :      
  .)٢(: "األرذل من كل شىء : الردى منه "منظور قال ابن

  .)٣(: " الرذل والرذال المرغوب عنه لرداءته "وقال الراغب 
  .)٤(أما العمر فهو " اسم لمدة عمارة البدن بالحیاة "

  .)٥(: " العمر والعمر والعمر : الحیاة "ابن منظور وقال 
ركیب ( أرذل العمر ). وقد تكرر فى القرآن الكریم فى ت وقد جمعت المصاحبة بین اللفظین

!ª {ذلك فى موضعین ، قال تعالى "  $# uρ ö/ ä3 s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä39 ©ù uθ tG tƒ 4 Ν ä3Ζ ÏΒ uρ  ¨Β –Š t� ãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒ ö‘ r& 

Ì� ßϑ ãè ø9 $# ö’ s5 Ï9 Ÿω zΟ n= ÷è tƒ y‰ ÷è t/ 5Ο ù= Ïæ $ º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ©! $# ÒΟŠ Î= tæ Ö�ƒ Ï‰ s%  { :٧٠[ النحل. [  

 ΝèO öΝä3ã_Ì�øƒéΥ WξøÿÏÛ ¢ΟèO (#þθäóè=ö7tFÏ9 öΝà2£‰ä©r& ( Νà6ΖÏΒuρ ̈Β 4†̄ûuθtGãƒ§ .... {وقال تعالى : 
Νà6ΖÏΒuρ ̈Β –Št�ãƒ #’n<Î) ÉΑsŒö‘r& Ì�ßϑãèø9$# Ÿξø‹x6Ï9 zΝn=÷ètƒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 8Νù=Ïæ $\↔ø‹x©  ...{ :٥[الحج . [  

                                     
 الحسین الدامغانى تح محمد حسن أبو العزم فاظ كتاب اهللا العزیز ألبى عبد اهللال: الوجوه والنظائر ألینظر)١(

  .  ٣٩١ص  ١ج  –م ١٩٩٦ -ه  ١٤١٦الزفیتى . المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة . القاهرة 
: نزهة األعین النواظر فى علم الوجوه والنظائر لجمال الدین أبى الفرج الجوزى تح محمد عبد الكریم كاظم وینظر 

  .٣١٣م ص ١٩٨٧ -ه  ١٤٠٧الطبعة الثالثة  –الراضى . مؤسسة الرسالة بیروت 
 –:تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ألبى طاهر بن یعقوب الفیروزآبادى مطبعة األنوار المحمدیة وینظر

  . . ٣٥٩،  ١٣٦القاهرة د . ت ص 
  . ١٢٨ص  ٤اللسان ج  )٢(
  . ٢١٨المفردات ص  )٣(
  . ٣٨٨المصدر السابق ص  )٤(
  . ٤٣٥ص  ٦اللسان ج  )٥(



  

  

٣٣٧  

القوى وتفسد  " أرذل العمر : أخسه وأحقره وهو وقت الهرم الذى تنقص فیه اآللوسى :قال 
  .)١(الحواس ویكون حال الشخص فیه كحاله وقت الطفولیة من ضعف العقل والقوة "

: واألرذل : تفضیل فى الرذالة وهى الرداءة فى صفات االستیاء . والعمر  ابن عاشوروقال 
ضافة ( أرذل ) إلى ( العمر) التى هى م )٢(مدة البقاء فى الحیاة " ن وعن هذه اإلضافة یقول : " وإ

إضافة الصفة إلى الموصوف على طریقة المجاز العقلى ألن الموصوف باألرذل حقیقة هو حال 
م البدن وضعف العقل وهو حال مدة ر فأرذل  العمر هو حال ه –اإلنسان فى عمره ال نفس العمر 

  .)٣(فى العمر . وأما نفس مدة العمر فهى ال توصف برذالة وال شرف "

یین هذه الحالة بسن معینة " فقیل :، خمس وسبعون سنة " وقد ذهب بعض العلماء إلى تع
  .)٤(وقیل : تسعون سنة . وقیل ثمانون سنة "

إن هذه الحال ال ترتبط بسن معینة ألن " الهرم ال ینضبط حصوله بعدد من  وفى الواقع
ة السنین ألنه یختلف باختالف األبدان والبلدان والصحة واالعتالل على تفاوت األمزجة المعتدل

وهذه الرذالة رذالة فى الصحة ال تعلق بحالة النفس فهى مما یعرض للمسلم والكافر فتسمى أرذل 
  .)٥(العمر فیهما "

النبى صلى اهللا علیه وسلم من هذه الحالة ، فعن أنس أن النبى صلى اهللا علیه  استعاذوقد 
ذاب القبر وفتنة المحیا اللهم إنى أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعوسلم كان یقول : " 

  ..)٦("والممات 

أن تركیب ( أرذل العمر) یدل على وقت الهرم الذى تنقضى فیه القوى  ومما سبق یتضح
وتفسد الحواس وال یرتبط ذلك بسن مخصوصة . والتعبیر بهذا التركیب فیه تنفیر للعبد حتى ال 

  . -واهللا أعلم   -یتعلق قلبه بالخلود فى هذه الحیاة .     

                                     
  . ٤٢٥ص  ٧روح المعانى لأللوسى ج  )١(
  . ٢١١ص  ١٤التحریر والتنویر ج  )٢(
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٣(
  . ٤٦٧ص  ٤ینظر : زاد المسیر ج  )٤(
  . ٢١٢ص  ١٤التحریر والتنویر ج  )٥(
  . رواه مسلم وغیره  –صحیح  – ٢٦٠١حدیث رقم  ٣٥٤ص  ٢صحیح الترغیب والترهیب ج  )٦(



  

  

٣٣٨  

  روح القدس :

جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى القرآن الكریم وورد تركیب ( روح القدس) فى أربعة 

   -مواضع : 

oΨ÷�s?#uuρ |¤ŠÏã tø⌠$# zΝtƒó�s∆ ÏM≈oΨÉi�t6ø9$# çµ≈tΡô‰−ƒr&uρ Çyρã�Î/ Ä$ِ◌ {قال اهللا تعالى:  ß̈‰à)ø9$#{  :٢٥٣، ٨٧[البقرة .[  

øŒ {وقال جل شأنه :  Î) tΑ$ s% ª! $#  |¤Š Ïè≈ tƒ t ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ ö� à2 øŒ $#  ÉL yϑ ÷è ÏΡ y7 ø‹ n= tã 4’ n? tã uρ 

y7 Ï? t$ Î!≡ uρ øŒ Î) š� ›?‰ −ƒ r& Çyρ ã� Î/ Ä¨ ß‰ à) ø9   ] . ١١٠[المائدة: }  #$

≅ö {وقال سبحانه :  è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $#  ÏΒ š� Î i/ ¢‘ È d, pt ø: $$ Î/ |M Î m7 s[ ã‹ Ï9 š Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u “ Y‰ èδ uρ 2” t� ô± ç0 uρ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 { :١٠٢[النحل . [  

  والمقصود بروح القدس على الصحیح عند المفسرین _ جبریل علیه السالم) . 

  : " روح القدس فیها وجهان :  قال القرطبى

  أنها الروح الطاهرة التى خصه اهللا بها .  : أحدهما

  .)١(: أنه جبریل علیه السالم وهو األصح " الثانى

  .)٢(" وأیدناه بروح القدس أى قویناه بجبریل علیه السالم" : وقال األلوسى

: " واإلضافة من إضافة الموصوف إلى  یقول األلوسىوعن اإلضافة فى هذا التركیب 

  .)٣(الصفة للمبالغة فى االختصاص "

  .)٤(والسر فى تسمیة جبریل علیه السالم بذلك ألنه " یأتى بما فیه حیاة القلوب "

                                     
  . ٣٦٣ص  ٦الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٣١٦ص  ١روح المعانى ج  )٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٣(
  . ٩٨التبیان فى تفسیر غریب القرآن ص  )٤(



  

  

٣٣٩  

سبیل التشبیه من حیث إن الروح سبب الحیاة الجسمانیة وجبریل سبب  فقد أطلق علیه على

  .)١(الحیاة المعنویة بالعلوم "

  وقد صار هذا التركیب مصطلحا یستعمل فى الداللة على جبریل علیه السالم .

طالق روح القدس علیه شائع "وكما یقول األلوسى    .)٢(: " وإ

طالقه على جب ریل استعماله فى أحادیث الرسول علیه ویدل على شیوع هذا المصطلح وإ

  الصالة والسالم بهذا المعنى . 

إن اهللا یؤید حسان بروح القدس ما نافح عن رسول اهللا صلى قال صلى اهللا علیه وسلم : " 

  .)٣("اهللا علیه وسلم 

إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسًا لن تموت حتى وقال صلى اهللا علیه وسلم : " 

ستوعب رزقها فاتقوا اهللا وأجملوا فى الطلب وال یحملن أحدكم استبطاء  الرزق تستكمل أجلها وت

  .)٤(أن یطلبه بمعصیة اهللا فإن اهللا تعالى ال ینال ما عنده إال بطاعته "

  :)٥( حسان بن ثابتوقال 

 وروح القدس لیس له كفـــــاء  وجبریـــــل أمین اهللا فینــا

***  

  

هللا :   روح 
                                     

  . ٣١٧ص  ١روح المعانى ج  )١(
  . ٣١٦ص  المدر السابق نفسه )٢(
  . ى ( صحیح ) قال الشیخ األلبان – ٢٧٤٦حدیث رقم  ٢٧٥ص  ١صحیح وضعیف الجامع الصغیر ج  )٣(
  . قال الشیخ األلبانى ( صحیح )  – ٣٨٤٨حدیث  – ٣٨٥ص  ١المصدر السابق ج  )٤(
  . ٧٥م ص ١٩٧٣ –دار المعارف القاهرة  –تحقیق د. سید حنفى حسنین  –دیوان حسان بن ثابت  )٥(



  

  

٣٤٠  

  .)١(الروح ، بالفتح : نسیم الریح ": " قال ابن منظور

وقد ورد هذا التركیب فى القرآن الكریم مرتین فى سیاق وصیة یعقوب علیه السالم لبنیه بعدم 
  الیأس . 

Ÿω...   {قال تعالى :  uρ (#θ Ý¡ t↔ ÷ƒ ($ s?  ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# ( … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ß§ t↔ ÷ƒ ($ tƒ  ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# �ω Î) 

ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9   ] .٨٧یوسف: [ } #$

فى تفسیر اآلیة أى " ال یقنط من فرجه ورحمته ویقطع رجاءه منه إال القوم  الطبرى قال
  .)٢(الكافرون"

  .)٣(: " أى ال تقنطوا من فرجه سبحانه وتنفیسه "وقال األلوسى 

: " والروح بفتح الراء : النفس استعیر لكشف الكرب والهم ألن الكرب وقال ابن عاشور 
  .)٤(لیهما الغم وضیق النفس وضیق الصدر"والهم یطلق ع

  وعلى هذا فتركیب : ( روح اهللا ) یطلق على ( فرج اهللا ورحمته ) . 

" الكبائر : الشرك باهللا واإلیاس وقد ورد هذا االستعمال فى قول النبى صلى اهللا علیه وسلم 
  .)٥(من روح اهللا والقنوط من رحمة اهللا "

***  

  

  ريب المنون :
: "الریب : صرف الدهر ، والریب والریبة : الشك والظنه والتهمة ... وریب رقال ابن منظو 

                                     
  . ٢٨٦ص  ٤اللسان ج  )١(
  . ٤٩ص  ١٣تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ٤٣ص  ٧روح المعانى لأللوسى ج  )٣(
  . ٤٥ص  ١٣التحریر والتنویر ج  )٤(
  . . قال الشیخ األلبانى حدیث حسن ٢٠٥١حدیث رقم  ٩٩ص  ٥السلسلة الصحیحة ج  )٥(



  

  

٣٤١  

  .)١(الدهر : صروفه وحوادثه . وریب المنون : حوادث الدهر "

: " .. والمنون المنیة أنثى وكأنها اسم فاعل من المن وهو القطع  فیقول الفیومىأما المنون 
  .)٢(ألنها تقطع األعمار والمنون : الدهر "

: " والمنون : الموت ألنه یمن كل شىء یضعفه وینقصه ویقطعه ، وقیل:  ل ابن منظوروقا
  .)٣(المنون : الدهر "

  )٤(:  األعشىوقد ورد هذا التركیب فى قول 

 ریب المنون ودهر مفند خبـــــل  أأن رأت رجًال أعشى أضربـــه

یب المنون) فى قول وقد جمعت المصاحبة بین اللفظین فى القرآن الكریم فى تركیب ( ر 

Π÷ {الحق تبارك وتعالى :  r& tβθ ä9θ à) tƒ Ö� Ïã$ x© ßÈ −/ u� tI ¯Ρ  Ïµ Î/ |= ÷ƒ u‘ Èβθ ãΖ yϑ ø9   ] . ٣٠[الطور:  }◌ِ #$

فى تفسیر اآلیة : " یقول جل ثناؤه بل یقول المشركون یا محمد لك هو شاعر  برىقال الط
  .)٥(نتربص به حوادث الدهر یكفیناه بموت أو حادثة متلفة "

  .)٦("  قال قوم من الكفار وتربصوا بمحمد الموت كما كفى شاعر بنى فالن "فقد 

  وعلى هذا فتركیب ( ریب المنون ) یدل على ( حوادث الدهر أو الموت ) . 

***  

                                     
  . ٣١٤ص  ٤اللسان ج  )١(
  . ٣٤٥المصباح المنیر ص  )٢(
  . ٣٧٥ص  ٨اللسان ج  )٣(
الفند : الفساد ومثله الخبل ، المفند : من  ١٤٥الصفحة. وینظر : دیوان األعشى ص  سفنالمصدر السابق  )٤(

  . من الخبال
  . ٣١ص  ٢٧تفسیر الطبرى ج  )٥(
  . ٧٢ص  ١٧ینظر الجامع للقرطبى ج  )٦(



  

  

٣٤٢  

  زخرف القول  :
: "الزخرف : الزینة ، ابن سیده : الزخرف الذهب هذا األصل ، ثم سمى كل قال ابن منظور

  .)١(زینة زخرفًا ثم شبه كل مموه مزور به "

 ©y7Ï9≡x‹x.uρ $oΨù=yèy_ Èe≅ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρß‰tã tÏÜ≈u‹x {تركیب مرة واحدة فى قول اهللا تعالى الوقد ورد هذا 
Ä§ΡM}$# ÇdÉfø9$#uρ Çrθãƒ öΝßγàÒ÷èt/ 4’n<Î) <Ù÷èt/ t∃ã�÷zã— ÉΑöθs)ø9$# #Y‘ρá�äî ....  ً◌{  :١١٢[األنعام [ .  

: " عبارة عما یوسوس به شیاطین الجن إلى شیاطین اإلنس وجعل تمویههم قال القرطبى 
  .)٢(زخرفًا لتزیینهم إیاه "

غراء على المعاصى : " زخرف القول ما یزینه من القول والوسوسة واإل الزمخشرى قال
  .)٣(ویموهه "

  .)٤(: " زخرف القول أى المزوق من الكالم الباطل منه "قال األلوسى 

ضافة الزخرف إلى القول من إضافة الصفة إلى  ابن عاشوروعن هذه اإلضافة یقول  : " وإ
الموصوف أى القول الزخرف أى المزخرف وهو من الوصف بالجامد الذى فى معنى المشتق إذا 

  .)٥(بمعنى الزین " كان

وعلى هذا فتركیب ( زخرف القول ) یدل على ( ما یوسوس به شیاطین الجن إلى شیاطین 
  اإلنس من الكالم الباطل واإلغراء على المعاصى ) . 

لة من هذا التركیب یضاف إلى وقد قامت المصاحبة اللغویة بدورها فى تحصیل هذه الدال
لدقة فى اختیار هذه المصاحبة فقد " أفهم وصف القول ن الناظر فى هذا التركیب یرى اذلك أ

نما یحتاج القول إلى ذلك إذا كان غیر مشتمل على  بالزخرف أنه محتاج إلى التحسین والزخرفة ، وإ
ما یكسبه القبول فى حد ذاته ، وذلك أنه كان یفضى إلى ضر یحتاج قائله إلى تزیینه وتحسینه 

                                     
  . ٣٥٣ص  ٤اللسان ج  )١(
  .  ٦٧ص  ٧الجامع للقرطبى ج  )٢(
  .  ١١٩ص  ٢الكساف ج  )٣(
  .  ٢٥١ص  ٤روح المعانى لأللوسى ج  )٤(
  .  ١٠ص  ٨التحریر والتنویر ج   )٥(



  

  

٣٤٣  

ر عنه من یسوله لهم فلذلك التزیین ترویج یستهوون به إلخفاء ما فیه من الضر خشیة أن ینف
  .)١(النفوس كما تموه للصبیان اللعب باأللوان والتذهیب "

أن تركیب ( زخرف القول ) فى غیر القرآن الكریم قد یطلق على (كل  ومن الجدیر بالذكر
  .)٢(: " صفى الدین الحلىكالم باطل موه به قائله ) كما فى قول 

  لنا زخرف القـــو كم عنید أبدى 
 ن غدره بسهامــم ا ــــورمان

  ل وأخفى فى القلب قدح الزناد 
 نشبت فـــى القلــــوب واألكباد

***  

  سبيل :

، سبیل الغىسبیل الطاغوت ، سبیل  سبیل الرشد، ( سبیل المؤمنین ،  سبیل المجرمین ،
  .  ) اهللالمفسدین ، سبیل 

  .)٣(وما وضح ومنه ":"  السبیل : الطریق قال ابن منظور 

وقد تنوعت المصاحبات اللغویة الواردة مع كلمة (سبیل) فى القرآن الكریم فهى من الكلمات 
  ذات المعدل الكبیر فى قبول الكلمات المصاحبة لها . 

أما المصاحبة األولى كلمة ( المؤمنین ) فقد ورد تركیب ( سبیل المؤمنین ) فى قول الحق 
 {تبارك وتعالى  tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §�9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t ¨ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u� ö� xî È≅‹ Î6 y™ 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  Ï& Î k! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s?  Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u !$ y™ uρ # ·�� ÅÁ tΒ { :١١٥[النساء . [  

م والتمسك والمقصود بـ (سبیل المؤمنین ) "أى طریقهم وهو ما هم علیه من دین اإلسال
  .)٤(بأحكامه "

وتشیر هذه المصاحبة إلى وجوب لزوم الجماعة المسلمة ، وقد استفاد علماء األصول من 
                                     

  .   ١٠ص  ٨التحریر والتنویر ج  )١(
  .   ٣٤دیوان صفى الدین الحلى ص  )٢(
  .  ٤٨٤ص   ٤اللسان ج  )٣(
  . ٥١٥ص  ١فتح القدیر ج  )٤(



  

  

٣٤٤  

وأیضًا "  )١(هذه المصاحبة على " صحة حجة اإلجماع ألنه لوال أن ذلك الزم لما ذمهم على تركه "
  .)٢(إللحاقه الوعید بمن اتبع غیر سبیلهم "

ره قصة عن اإلمام الشافعى فى االستدالل بهذه اآلیة على حجیة  فى تفسی األلوسىوقد أورد 
اإلجماع " فعن المزنى أنه قال : كنت عند الشافعى یومًا فجاءه شیخ علیه لباس صوف وبیده 
عصا فلما رآه ذا مهابة استوى جالسًا وكان مستندًا إلسطوانة وسوى ثیابه ، فقال له :، ما الحجة 

: كتابه قال : وماذا ؟ قال :، سنة نبیه صلى اهللا علیه وسلم . قال : فى دین اهللا تعالى ؟ قال 
  وماذا ؟ قال : اتفاق األمة . 

قال : من أین هذا األخیر أهو فى كتاب اهللا تعالى ؟ فتدبر ساعة ساكتًا ، فقال له الشیخ : 
ال فاعتزل الناس فمكث ثالثة أیام ال ی خرج وخرج فى أجلتك ثالثة أیام بلیالیهن فإن جئت بآیة وإ

الیوم الثالث بین الظهر والعصر وقد تغیر لونه فجاءه الشیخ وسلم علیه وجلس ، وقال : حاجتى، 
 {فقال نعم ، أعوذ باهللا تعالى من الشیطــان الرجیم بسم اهللا الرحمـن الرحیم ، قال عز وجل :  tΒ uρ 

È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §�9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t ¨ t6 s? ã& s! ..... { لم یصله جهنم على خالف المؤمنین إال  الخ
وأتباعهم فرض ، قال : صدقت ، وقام وذهب ، وروى عنه أنه قال : قرأت القرآن فى كل یوم وفى 
كل لیلة ثالث مرات حتى ظفرت بها ، ونقل عنه أنه سئل عن آیة فى كتاب اهللا تعالى تدل على 

  .)٣(اآلیة " أن اإلجماع حجة فقرأ القرآن ثالثمائة مرة حتى وجد هذه

فى استنباط العلماء األصول واألحكام الشرعیة التى  وبهذا یظهر لنا دور المصاحبة اللغویة
  خدموا بها دین اهللا عز وجل . 

  . ومن المصاحبات الواردة مع كلمة (سبیل) كلمة (المجرمین) 

  .)٤(" والجرم : التعدى . والجرم : الذنب ... والمجرم : المذنب "

y7 {ب ( سبیل المجرمین ) فى قول الحق تبارك وتعالى : وقد ورد تركی Ï9≡ x‹ x. uρ ã≅ Å _Á xÿ çΡ 
ÏM≈ tƒ Fψ $# t Î7 oK ó¡ oK Ï9 uρ ã≅‹ Î6 y™ t ÏΒ Ì� ôf ßϑ ø9   ] . ٥٥[األنعام: } #$

                                     
  . ٢٢٨ص  ٣٠أحكام القرآن للجصاص ج  )١(
  . ٢٦٨ص  ٣المصدر السابق ج  )٢(
  . ١٤١ص  ٣ج  روح المعانى لأللوسى )٣(
  . ٢٠٥ص  ٢اللسان ج  )٤(



  

  

٣٤٥  

  .)١(والمقصود " طریقهم فى الشرك ومصیرهم إلى الخزى "

والكبر واحتقار : " (سبیل المجرمین) طریقهم وسیرتهم فى الظلم والحسد  وقال ابن عاشور
  .)٢(الناس والتصلب فى الكفر "

وعن السر فى اختیار هذه المصاحبة یقول : " والمجرمون هم المشركون وضع  الظاهر 
جراء وصف اإلجرام علیهم وخص المجرمین ألنهم إلنصیص على أنهم المراد و تموضع المضمر لل

  .)٣(اهللا علیه وسلم والمسلمین"المقصود من هذه اآلیات كلها إلیضاح خفى أحوالهم للنبى صلى 

ومن المصاحبات التى وردت مع كلمة ( سبیل ) كلمة (الرشد) فقد ورد ذلك فى قوله تعالى 
 :}  β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Ï‰ ô© ”�9 $# Ÿω çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ {  :١٤٦[األعراف   . [  

  .)٤(" والرشد والرشد خالف الغى ، یستعمل استعمال الهدایة "

  .)٥(: " سبیل الرشد أى طریق الهدى والسداد "لوسى قال األ 

  .)٦(هنا طریق " اإلیمان واألعمال الصالحة " بهوالمراد 

هذا وقد ورد لفظ (سبیل ) مع كلمة (الرشاد) فى تركیب ( سبیل الرشاد) فى موضعین  قال 

  تعالى مبینًا ماذكره فرعون لقومه وادعاه من أنه طریق الحق والصواب . 

 } tΑ$s% ãβöθ tãö� Ïù !$tΒ öΝ ä3ƒÍ‘é& �ωÎ) !$tΒ 3“u‘r& !$tΒuρ ö/ä3ƒ Ï‰÷δr& �ωÎ) Ÿ≅‹ Î6y™ ÏŠ$x©§�9$# {:٢٩[غافر .[  

  .)٧(: " یرید سبیل الصواب والصالح " قال الزمخشرى

  .)٨(: "  وما أهدیك إال سبیل الرشاد فى تكذیب موسى واإلیمان بى "قال القرطبى 

                                     
  . ٥٠ص  ٣زاد المسیر ج  )١(
  . ٢٦٠ص  ٧التحریر والتنویر ج  )٢(
  . السابق نفس الصفحة  )٣(
  .  ٢٢١المفردات ص  )٤(
  . ٥٩ص  ٥روح المعانى ج  )٥(
  . ١٠٥ص  ٩التحریر والتنویر ج  )٦(
   ٨٤ص  ٤الكشاف ج  )٧(
  .  ٣١٠ص  ١٥الجامع للقرطبى ج  )٨(



  

  

٣٤٦  

" وكأنه أراد أال  قال ابن عاشور :ذا المقام هو كما والسر فى اختیار هذا التركیب فى ه
یترك لنصیحة مؤمنهم مدخًال إلى نفوس ملئه ، خیفة أن یتأثروا بنصحه فال یساعدوا فرعون على 

  .)١(قتل موسى"

  .)٢(باإلضافة إلى أن التركیب فیه تعریض " بأن كالم مؤمنهم سفاهة رأى "

ب ( سبیل الرشاد) فى سیاق بیان ما قاله مؤمن آل والموطن الثانى الذى ورد فیه هذا التركی
  فرعون لقومه من نصیحتهم ودعوتهم التباع موسى علیه السالم . 

  ] . ٣٨[ غافر:   } tΑ$s%uρ ü”Ï%©!$# š∅tΒ#u ÉΘöθs)≈tƒ ÈβθãèÎ7̈?$# öΝà2Ï‰÷δr& Ÿ≅‹Î6y™ ÏŠ$x©§�9$# {قال تعالى : 

  .)٣(: " أى طریق الهدى وهو الجنة "قال القرطبى 

والسر فى اختیار هذا التركیب فى هذا المقام هو نفى ما ادعاه فرعون من أنه على طریق 
ثبات ذلك لما علیه موسى علیه السالم .    الهدى والصواب وإ

  .)٤(إلى ذلك : " وفیه تعریض بأن ما علیه فرعون وقومه سبیل الغى " األلوسى وقد أشار

  .لمة ( الطاغوت ) ومن المصاحبات الواردة مع كلمة (سبیل ) ك

وكل معبود من دون اهللا ویستعمل فى  تعد: " عبارة عن كل م قال الراغبوالطاغوت كما 
  .)٥(الواحد والجمع "

 ) #$!» ™tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u tβθè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y {وقد ورد تركیب ( سبیل الطاغوت ) فى قول اهللا تعالى : 
tÏ%©!$#uρ (#ρã�xÿx. tβθè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ ÏNθäó≈©Ü9$# (#þθè=ÏG≈s)sù u!$u‹Ï9÷ρr& Ç≈sÜø‹¤±9$# {  :٧٦[ النساء. [  

: " سبیل الطاغوت یعنى : فى طاعة الشیطان وطریقه ومنهاجه الذى شرعه  قال الطبرى
  .)٦(ألولیائه من أهل الكفر باهللا "

                                     
  . ١٣٣ص  ٢٤التحریر والتنویر ج  )١(
  . المصدر السابق نفسه  )٢(
  . ٣١٦ص  ١٥الجامع للقرطبى ج  )٣(
  .  ٣٢٣ص  ١٢روح المعانى ج  )٤(
  . ٣٤١المفردات ص  )٥(
  . ١٦٩ص  ٥تفسیر الطبرى ج  )٦(



  

  

٣٤٧  

) فى ب ( سبیل الغى ومن المصاحبات الواردة مع كلمة (سبیل ) كلمة ( الغى) فقد ورد تركی
 ß∃Î�ñÀr'y™ ôtã zÉL≈tƒ#u tÏ%©!$# šχρã�¬6s3tGtƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# Î�ö�tóÎ/ Èd,ysø9$# βÎ)uρ (#÷ρt�tƒ ¨≅à2 {قوله تعالى : 

7πtƒ#u �ω (#θãΖÏΒ÷σãƒ $pκÍ5 βÎ)uρ (#÷ρt�tƒ Ÿ≅‹Î6y™ Ï‰ô©”�9$# Ÿω çνρä‹Ï‚−Gtƒ Wξ‹Î6y™ {:١٤٦[األعراف. [  

  .)١(والخیبة ، ... ابن األعرابى : الغى : الفساد " " والغى هو الضالل

لكًا ال س: " سبیل الغى أى طریق الضالل یتخذوه سبیًال أى یختارونه ألنفسهم مقال األلوسى 
فضائه بهم إلى شهواتهم وذلك من التكبر وعدم اإلیمان  یكادون یعدلون عنه لموافقته ألهوائهم وإ

عراضهم عن سبیل ا قبالهم التام إلى سبیل الضالل ... "بشىء من اآلیات وإ   .)٢(لهدى وإ

والناظر فى لفظ (السبیل ) یشعر بمدى مالزمتهم لطریق الضالل ، وعلى هذا فتركیب 
  (سبیل الغى) یعنى طریق ( الضالل والفساد)  وقد ورد فى اآلیة فى مقابلة (سبیل الرشد ) . 

سدین ) فقد ورد تركیب ( سبیل ومن المصاحبات الواردة مع كلمة ( سبیل ) كلمة ( المف
  فى سیاق اإلخبار عن وصیة نبى اهللا موسى علیه السالم ألخیه هارون . المفسدین ) 

$tΑ {قال تعالى :  s% uρ 4 y›θ ãΒ ÏµŠ Åz L{ šχρ ã�≈ yδ  Í_ øÿ è= ÷z $# ’ Îû ’ ÍΓ öθ s% ôx Î= ô¹ r& uρ Ÿω uρ ôì Î6 −G s? 

Ÿ≅‹ Î6 y™ t Ï‰ Å¡ øÿ ßϑ ø9   ] .١٤٢[األعراف:  } #$

: " هو : خروج الشىء عن االعتدال قلیًال كان الخروج عنه أو ال الراغب والفساد كما ق
  .)٣(كثیرًا ویضاده الصالح "

  .)٤(: " أى ال تسلك سبیل العاصین وال تكن عونًا للظالمین "قال القرطبى فى تفسیر اآلیة 

ما وفى الواقع إن المتأمل فى هذا التركیب یلمح منه التحذیر من سلوك طریق المفسدین أی
قد أشار إلى ذلك فى معرض حدیثه عن جملة " َوال َتتَِّبْع َسِبیَل  ابن عاشورتحذیر ونجد أن 

اْلُمْفِسِدین " وأذكر هنا كالمه كامًال لما فیه من الفائدة فیقول عنها بأنها : " تحذیر من الفساد بأبلغ 
فساد المنهى عنه  صیغة ألنها جامعة بین النهى والنهى عن فعل تنصرف صیغته أول وهلة إلى

وبین تعلیق النهى باتباع سبیل المؤمنین واإلتباع أصله المشى على خلف ماش وهو هنا مستعار  
                                     

  . ٧٠٢ص  ٦اللسان ج  )١(
  . ٥٩ص  ٥روح المعانى لأللوسى ج  )٢(
  . ٤٢٥المفردات ص  )٣(
  . ٢٧٧ص  ٧لجامع للقرطبى ج ا )٤(



  

  

٣٤٨  

للمشاركة فى عمل المفسد فإن الطریق مستعار للعمل المؤدى إلى الفساد ، والمفسد من كان الفساد 
تروح منه مآل إلى فساد صفته فلما تعلق النهى بسلوك طریق المفسدین كان تحذیرًا من كل ما یس

ألن المفسدین قد یعملون عمًال ال فساد فیه فنهى عن المشاركة فى عمل من عرف بالفساد ألن 
  .)١(صدوره عن المعروف بالفساد كاف فى توقع إفضائه إلى فساد "

فى هذا المقام بفائدة أصولیة فى باب " سد ذریعة  ومن هنا نستفید من المصاحبة اللغویة
فهذه اآلیة تغلق الباب تجاه أى مشاركة مع هؤالء  )٢(ذرائع الفساد من أصول اإلسالم " الفساد وسد

المفسدین فهى جامعة للنهى عن " ثالث مراتب من مراتب اإلفضاء إلى الفساد وهو العمل 
ن لم یكن مما اعتاده وتجنب االقتراب من المفسد  المعروف  باالنتساب إلى المفسد وعمل المفسد وإ

  .)٣(ه "ومخالطت

من المصاحبات التى شاعت مع كلمة (سبیل ) لفظ الجاللة ( اهللا ) ، فقد شاع تركیب و

  فقد ورد فى خمسة وستین آیة :(سبیل اهللا ) فى القرآن الكریم 

Ÿω {قال اهللا تعالى :  uρ (#θ ä9θ à) s?  yϑ Ï9 ã≅ tF ø) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 7N≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ Ö !$ u‹ ôm r& 

 Å3≈ s9 uρ �ω šχρ ã� ãè ô± n@ {  :١٥٤[البقرة  . [  

  ].١٩٠[ البقرة: } ?ãƒ Ÿωuρ (#ÿρß‰tG÷ès(θè=ÏG≈s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# tÏ%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈s#) {وقال سبحانه : 

β¨ {وقال جل شأنه  Î) š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u zƒ É‹ ©9 $# uρ (#ρ ã� y_$ yδ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ã_ ö� tƒ |M yϑ ôm u‘ «! $# 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm   ] . ٢١٨[البقرة:   } ‘§

θ#) {وقال سبحانه :  à) ÏÿΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ (#θ à) ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= öκ −J9 $# ¡ 
(# þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡....{  :١٩٥[ البقرة. [  

θè=ÏG≈s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# (#þθßϑ#) {وقال سبحانه :  n=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ {  :٢٤٤[البقرة . [  

: " وسبیل اهللا طریقه والطریق إذا أضیف إلى شىء فإنما یضاف إلى ما قال ابن عاشور 
یوصل إلیه ولما علم أن اهللا ال یصل إلیه الناس تعین أن یكون المراد من الطریق العمل الموصل 

  إلسناد . إلى مرضاة اهللا وثوابه فهو مجاز فى اللفظ ومجاز فى ا

                                     
  . ٨٨ص  ٩التحریر والتنویر ج  )١(
  . فسه نالمصدر السابق  )٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٣(



  

  

٣٤٩  

عالء  وقد غلب سبیل اهللا فى اصطالح الشرع فى الجهاد أى القتال للذب عن دینه وإ
  .)١(كلمته"

د. عودة  وعلى ذلك فهذا التركیب صار مصطلحًا إسالمیًا ابتكره القرآن الكریم وكما یقول
جمعت  مصطلح تركیبى ، نه" إن هذا المصطلح لم یكن معروفًا فى الشعر الجاهلى أوًال ألخلیل 

كلماته لتحدد داللة معینة عن هدف الجهاد فى اإلسالم ، وألنه ثانیًا لم یكن للقتال فى العصر 
الجاهلى دواع محددة ، كدواعیه وأهدافه فى اإلسالم بل كان الغزو والقتال فى العصر الجاهلى 

ظم القبلیة ، تجرى لدوافع فعلیه ودواع مادیة ، تختلف باختالف ظروف الحیاة ، وتتبدل بتغیر الن
عراف البدویة ، والعادات المتوارثة ، على  حین أن الجهاد فى اإلسالم لنصرة  دین اهللا فى واأل

األرض بالوسیلة التى یمكن لإلنسان أن یتوسل بها ، وهو كذلك یجرى بحسب أمر اهللا عز وجل 
  .)٢(هللا وحده "ویهدف إلى تحقیق الغایة التى حددها جل شأنه ، ومن هنا یكون ثوابه من عند ا

. بهذه الداللة اإلسالمیة التى تشمل )٣(وعلى هذا فیكون اإلسالم قد خصص هذا المصطلح "
الجهاد والقتال إلعالء كلمة اهللا فى األرض وهذا هو المعنى المتبادر للذهن عند ذكر هذا التركیب 

لى . وقد وردت وتشمل داللة هذا المصطلح أیضا كل عمل یتقرب به العبد إلى مرضاة اهللا تعا
قال صلى اهللا علیه وسلم " أفضل الناس  ،الداللتان فى أحادیث الرسول صلى اهللا علیه وسلم

مؤمن یجاهد فى سبیل اهللا بنفسه وماله ثم مؤمن فى شعب من الشعاب یتقى اهللا ویدع الناس 
  . )٤("من شره 

على ولده صغارا فهو  إن كان خرج یسعىوالداللة الثانیة فى قوله صلى اهللا علیه وسلم : " 
ن كان  خرج  ن كان خرج یسعى على أبوین شیخین كبیرین فهو فى سبیل اهللا وإ فى سبیل اهللا وإ
ن كان خرج یسعى ریاء ومفاخرة فهو فى سبیل  یسعى على نفسه یعفها فهو فى سبیل اهللا وإ

  .)٥("الشیطان 

                                     
  .  ٢١٣ص  ٢التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٢٨٩،  ٢٨٨التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص  )٢(
  . ٥٦ینظر : فى شرف العربیة ص  )٣(
  . قال الشیخ األلبانى ( صحیح)  – ٢٠١١حدیث رقم  ٢٠٢ص  ١صحیح وضعیف الجامع ج  )٤(
  . قال الشیخ األلبانى ( صحیح)   – ٢٣٠٨حدیث رقم  ٢٣١ص  ١صحیح وضعیف الجامع ج  )٥(



  

  

٣٥٠  

  : وأخیرا وبعد هذه الجولة القرآنیة مع كلمة (سبیل) یتضح ما یأتى

أن كلمة سبیل من الكلمات التى تقبل فى صحبتها كلمات كثیرة فهى من الكلمات ذات  -١

المعدل الكبیر لما تحتویه الكلمة من اإلبهام الداللى الذى یحتاج إلى توضیح أو تحدید من خالل 

  الكلمة المصاحبة .

یل) كما ظهر كلمة (سب داللة قد ساعدت المصاحبة اللغویة فى القرآن الكریم على تنوع -٢

  خرج الكلمة عن داللتها المعجمیة المعروفة بالطریق إلى دالالت أخرى . أسالفًا . مما 

سیاقیة ترجع إلى المقام الذى  تعبیراترات فى أغلبها بیوالمالحظ أن هذه المصاحبات قد ولدت تع - ٣

بتعبیر أدق صار تعبیراً ورد فیه التركیب باستثناء تركیب ( سبیل اهللا ) فقد صار مصطلحًا قرآنیًا أو 

ذا أطلق یراد به ( قتال الكفار إلعالء كلمة اهللا )  .   اصطالحیًا نشأ فى حدیقة اإلسالم وإ

  مع تحمله داللة أخرى وهى ( كل عمل یتقرب به العبد إلى مرضاة اهللا تعالى ) .

***  

  سدرة المنتهى :
  .)١(: "السدر : شجر النبق ، واحدتها سدرة "قال ابن منظور

" النون والهاء والیاء أصل صحیح یدل على  بن فارسما كلمة المنتهى فمادتها كما یقول  اأ
  .)٢(غایة وبلوغ "

فى تركیب ( سدرة المنتهى ) وقد ورد ذلك فى  وقد جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین
قال  - لیه وسلمصلى اهللا ع –سیاق حدیث  القرآن عن معجزة المعراج التى أید اهللا بها نبیه محمـدًا 

‰ô {تعالى :  s) s9 uρ çν# u u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“ t� ÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Íο u‘ ô‰ Å™ 4‘ yγ tFΖ çR ùQ   ] ١٤،  ١٣[النجم:   } #$

: " سدرة المنتهى : هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن یمین العرش  قال الزمخشرى
ها فى كتابه یسیر الراكب ثمرها كقالل هجر وورقها كآذان الفیول تنبع من أصلها األنهار التى ذكر 

فى ظلها سبعین عامًا ال یقطعها . والمنتهى : بمعنى موضع االنتهاء أو االنتهاء كأنها فى منتهى 

                                     
  . ٥٣٣ص  ٤اللسان ج  )١(
  . ٩٦٣المقاییس ص  )٢(



  

  

٣٥١  

  .)١(الجنة وآخرها "

  عدة أقوال فى تعلیل تسمیتها بذلك منها :  أورد القرطبىوقد 

  " قیل : إنه ینتهى علم األنبیاء إلیها ویعزب علمهم عما وراءها . 

  ل : إن األعمال تنتهى إلیها وتقبض منها . وقی

  وقیل : النتهاء المالئكة واألنبیاء إلیها ووقوفهم عندها . 

  وقیل : ألنه ینتهى إلیها أرواح الشهداء . 

  وقیل : ألنه ینتهى إلیها أرواح المؤمنین .

  وقیل ألنه ینتهى إلیها كل من كان على سنة محمد صلى اهللا علیه وسلم ومنهاجه . 

  .)٢(قیل : ألن من رفع إلیها فقد انتهى فى الكرامة "و 

:  إلى أنه من " الجائز أن یقال لها ذلك لجمیع ذلك وال خبر یقطع العذر وقد أشار الطبرى 
بأنه قیل ذلك لبعض ذلك دون بعض فال قول فیه أصح من القول الذى قال ربنا جل جالله وهو 

  .)٣(أنها سدرة المنتهى "

ضافة سدرة إلى المنتهى من إضافة   األلوسى ذا التركیب یقولوعن اإلضافة فى ه : " وإ
الشىء لمحله كما فى أشجار البستان ، وجوز أن تكون من إضافة المحل إلى الحال كما فى قولك 

  .)٤(كتاب الفقه "

: " إضافة ( سدرة) إلى (المنتهى) یجوز أن تكون إضافة وقد أشار ابن عاشور إلى أن  
كونها تعریف السدرة بمكان ینتهى إلیه ال یتجاوزه أحد ألن ما وراءه ال تطیقه  بیانیة . ویجوز

  .)٥(المخلوقات "

أن تركیب ( سدرة المنتهى ) " اسم أطلقه القرآن على مكان علوى فوق  ومما سبق یظهر
وهو من المصطلحات اإلسالمیة التى صنعها القرآن الكریم من خالل  )٦(السماء السابعة "

                                     
  . ٢٩٩ص  ٤الكشاف ج  )١(
  . ٩٥ص  ١٧الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٥٣ص  ٢٧تفسیر الطبرى ج  )٣(
  . ٥٠ص  ١٤روح المعانى ج  )٤(
  . ١٠٠ص  ٢٧التحریر والتنویر ج  )٥(
  . ١٠٠ص  ٢٧التحریر والتنویر ج  )٦(



  

  

٣٥٢  

اللغویة بین اللفظین وتدخل ضمن مصطلحات مجال علم الغیب وقد صح فى وصفها المصاحبة 
نا أسیر فى أبینا أحادیث كثیرة عن النبى صلى اهللا علیه وسلم منها قوله علیه الصالة والسالم : "

الجنة إذ عرض لى نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ، قلت : یا جبریل ما هذا ؟ قال : هذا 
طاكه اهللا ثم ضرب بیده إلى طینه فاستخرج مسكًا ثم رفعت لى سدرة المنتهى الكوثر الذى أع

  .  )١("فرأیت عندها نورًا عظیمًا 

رفعت لى سدرة المنتهى فى السماء السابعة نبقها مثل قالل وقال صلى اهللا علیه وسلم " 
  . هجر وورقها مثل آذان الفیلة یخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان 

ت : یا جبریل ما هذان ؟ قال : أما الباطنان ففى الجنة وأما الظاهران فالنیل فقل
  .)٢("والفرات

وعن أسماء بنت أبى بكر رضى اهللا عنها قالت : سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

" یسیر الراكب فى ظل الفنن منها مائة سنه أو یستظل بها مائة راكب وذكر سدرة المنتهى فقال 

  .)٣("اش الذهب كأن ثمارها القالل فیها فر 

***  

  سكرة الموت :
  .)٤(: " السكر : نقیض الصحو ، .. وسكرة الموت غشیته "قال الخلیل 

: " السكر حالة تعرض بین المرء وعقله ، وأكثر ما یستعمل ذلك فى الشراب وقال الراغب 
")٥(.  

لموت فى لغة العرب یطلق : " ضد الحیاة .. وقیل : اأما الموت فهو كما قال ابن منظور 

                                     
. قال الشیح األلبانى حدیث  ٥١٦٨حدیث رقم  - ٥١٧ص  ١صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته ج  )١(

  صحیح  .
  . حدیث صحیح  – ١١٢رقم  حدیث ٢٢٨ص  ١السلسلة الصحیحة ج  )٢(
  . قال الشیخ األلبانى حدیث حسن لغیره ٣٧٢٧حدیث رقم  ٢٦٣ص  ٣صحیح الترغیب والترهیب ج  )٣(
  . ٣٠٩ص  ٥العین ج  )٤(
  . ٢٦٥المفردات ص  )٥(



  

  

٣٥٣  

  .)١(على السكون یقال : ماتت الریح أى سكنت "

وذلك فى وقد جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى القرآن الكریم فى تركیب ( سكرة الموت) 
Nu!%ỳ {قول الحق تبارك وتعالى :  uρ äοt�õ3y™ ÏNöθyϑø9$# Èd,ptø:$$Î/ ( y7Ï9≡sŒ $tΒ |MΨä. çµ÷ΖÏΒ ß‰‹ÏtrB { :١٩[ّق . [  

فى تفسیر اآلیة : " سكرة الموت وهى شدته وغلبته على فهم اإلنسان كالسكرة قال الطبرى 
  .)٢(من النوم أو الشراب "

  .)٣("وقال القرطبى : أى غمرته وشدته 

: سكرة الموت شدته مستعارة من الحالة التى تعرض بین المرء وعقله بجامع سى لو وقال األ 
  .)٤(عقل بما یصیب "أن كًال منهما یصیب ال

فى معنى ( سكرة الموت ) یتبین أن هذا التركیب یدل  وبعد التعرف على ما ذكره المفسرون
على ( غمرة الموت وشدته ) والناظر فى هذا التركیب یجد أن كال اللفظین كل على انفراد 

موت، وعلى یشتركان فى ملمح داللى واحد وهو الغلق ، فالسكر یحول بین المرء وعقله وكذلك ال
تضر وما حهذا فالجمع بین اللفظین فى هذه المصاحبة یعبر عن تلك الحالة التى یكون علیها الم

یالقیه من شدة وآالم بأدق عبارة . وقد تالزم اللفظان  فى هذا المجال فإذا ذكر االحتضار ذكرت ( 
  سكرة الموت ) . 

  :)٥(  أبو العتاهیةقال 

 وأى امرئ مــن سكرة الموت یفلت   لكل امرئ من سكرة الموت سكـرة

  :)٦(وقال أیضًا "

 سلكــــا ةللمرء فى أى آیــــ  یا سكــرة الموت أنت واقعـــة

                                     
  . ٣٩٨،  ٣٩٦ص  ٨اللسان ج  )١(
  . ١٦٠ص  ٢٦تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ١٢ص  ١٧الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ٣٣٢ص  ١٣نى لأللوسى ج روح المعا )٤(
  . ٣٨لبنان ص  -بیروت   –دار الكتب العلمیة   - شرح دیوان أبى العتاهیة  )٥(
  . ١٥٤المصدر السابق ص  )٦(



  

  

٣٥٤  

  سم الخياط  :
: "السم والسم كل ثقب ضیق كخرق اإلبرة ، وثقب األنف واألذن وجمعه سموم قال الراغب 

")١(.  

  .)٢(: " والسم الثقب "وقال ابن منظور 

  .)٣(: ما خیط به ، وهما أیضًا : اإلبرة " والمخیط الخیاطأما " 

Ÿω {: وقد ورد تركیب ( سم الخیاط) فى القرآن الكریم فى قوله تعالى عن الكفار  uρ 

tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 ®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pg ø: $# ’ Îû É dΟ y™ ÅÞ$ u‹ Ïƒ ø:   ] .٤٠[األعراف:  } #$

  .)٤(" سم الخیاط ثقب اإلبرة "قال القرطبى : 

الجنة ضرب من المحال واستعمل  –وهذه اآلیة تبین أن دخول هؤالء الذین كذبوا واستكبروا 
فى ذلك القرآن الكریم تعبیرًا ما أروعه وما أدقه ، فلو دخل الجمل من ثقب اإلبرة لدخل هؤالء الجنة 

و ، ومعروف أن الجمل " تضرب به العرب المثل فى عظم الخلقة فكأنه قیل : حتى یدخل ما ه
مثل فى عظم الجرم فى سم الخیاط أى ثقب اإلبرة وهو مثل عندهم أیضًا فى ضیق المسلك وذلك 

مكانه مادام العظیم على عظمه والضیق إمما ال یكون فكذا توقف علیه بل ال تتعلق به القدرة لعدم 
  .)٥(على ضیقه .. "

  .)٦(ونستفید مما سبق أن تركیب ( سم الخیاط ) تعبیر یضرب به المثل فى الضیق "

   )٧(:  صفى الدین الحلىومن ذلك قول 

                                     
  . ٢٧٠المفردات ص  )١(
  . ٦٩٠ص  ٤٢اللسان ج  )٢(
  . ٢٦٦ص  ٣المصدر السابق ج  )٣(
  . ٢٠٧ص  ٧الجامع للقرطبى ج  )٤(
  . ٣٥٨ص  ٤روح المعانى لأللوسى ج  )٥(
  . ٣كتاب جمهرة األمثال ألبى هالل العسكرى   ص  )٦(
  .   ١٩٣دیوان صفى الدین الحلى ص  )٧(



  

  

٣٥٥  

ــاط اعتذاره  وصدر من األرض البسیطة أفســح  وأضیق من سم الخی

ذا ورد فى الجملة " حتى یلج الجمل فى سم الخیاط " یكون التعبیر كله مثال على  وإ
  .)١("التأبید"

هنا أننا نالحظ تالزمًا فى االستعمال بین اللفظین فتراهم یقولون "(خرت  ومن الجدیر بالذكر 
. فاستخدموا مع اإلبرة ( خرت) ومع ( الخیاط) (سم) . وقد زاد القرآن )٢(اإلبرة ) و ( سم الخیاط) "

  هذا االستعمال شیوعًا وانتشارًا . 

***  

  ساعة العسرة :
ة : جزء من أجزاء اللیل والنهار والجمع ساعات وساع .. والساعة : : "الساعقال ابن منظور

  .)٣(الوقت الحاضر "

  .)٤(عنها: " والعسرة والمعسرة والعسرى : خالف المیسرة " ابن منظورأما العسرة فیقول 

  . وقد ورد تركیب ( ساعة العسرة ) فى القرآن الكریم فى سیاق الحدیث عن غزوة تبوك 

‰ {قال تعالى :  s) ©9 šU$ ¨? ª!$# ’n?tã ÄcÉ<̈Ζ9$# š Ì�Éf≈ yγßϑ ø9$#uρ Í‘$|ÁΡF{$#uρ š Ï%©!$# çνθãèt7̈? $# 

’Îû Ïπ tã$y™ Íο t�ó¡ ãèø9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ yŠ$Ÿ2 à÷ƒ Ì“tƒ Ü>θè=è% 9,ƒ Ì�sù óΟ ßγ÷ΨÏiΒ  {  :١١٧[التوبة. [  

لزیادة تعیینه : " ساعة العسرة : أى فى وقت الشدة والضیق والتعبیر بالساعة  قال األلوسى
الظهر یعتقب العشرة على بعیر  من وكانت تلك الشدة حالهم فى غزوة تبوك فإنهم كانوا فى شدة

                                     
  . ٤٦٢ثمار القلوب ص  )١(
ص  ١م ج  ١٩٨٧بیروت الطبعة الثانیة  –دار الكتب العلمیة  -المستقصى فى أمثال العرب للزمخشرى   )٢(

حمد بن محمد المیدانى النیسابورى تحقیق محمد محیى ، وینظــر : مجمع األمثــال ألبـى الفضـل أ ٢٢٠
  .  ٤٢٧ص  ١بیروت ج  –الدین عبد الحمید دار المعرفة 

  .  ٧٤٨ص  ٤اللسان ج  )٣(
  . ٢٤٤ص  ٦المصدر السابق ج  )٤(



  

  

٣٥٦  

واحد ، فى شدة من الزاد تزودوا التمر المدود والشعیر المسوس واإلهالة الزنخة وبلغت بهم الشدة 
غ من شدتهم فى الماء أنهم أن قسم التمرة اثنان وربما مصها الجماعة لیشربوا علیها الماء ، بل وبل

نحروا اإلبل واعتصروا فروثها ، وفى شدة زمان من حمارة القیظ ومن الجدب والقحط ومن هنا قیل 
  . )١(لتلك الغزوة غزوة العسرة ولجیشها جیش العسرة "

: " أى وقت العسرة والمراد جمیع أوقات تلك الغزاة ولم یرد ساعة بعینها فقد  وقال القرطبى
  .)٢(هر وعسرة الزاد وعسرة الماء "هم عسرة الظّ اجتمع علی

وعلى ذلك فتركیب ( ساعة العسرة) أطلق فى القرآن الكریم للداللة على ( ماكان علیه حال 
  المسلمین فى غزوة تبوك من شدة وضیق ) .

***  

  سيل العرم :
   .)٣(: والسیل أصله مصدر وجعل اسما للماء الذى یأتیك ولم یصبك مطره"قال الراغب 

  .)٤(: "، والسیل : الماء الكثیر السائل " وقال ابن منظور

: " العرم المسناة ال واحد لها من لفظها .. والعرم بفتح الراء وكسرها اللسان أما العرم ففى 
وكذلك واحدها وهو العرمة .. والعرمة : سد یعترض به الوادى والجمع عرم وقیل : العرم جمع ال 

  .)٥(: الجرذ الذكر .. والعرم السیل الذى ال یطاق "واحد له .. والعرم أیضًا 

وقد جمعت المصاحبة بین اللفظین فى تركیب ( سیل العرم ) وقد ورد فى سیاق الحدیث 
θ#) {، قال تعالى : عن قصة سبأ  àÊ t� ôã r' sù $ uΖ ù= y™ ö‘ r' sù öΝ Íκ ö� n= tã Ÿ≅ ø‹ y™ ÇΠ Ì� yè ø9 $# Ν ßγ≈ oΨ ø9 £‰ t/ uρ 

öΝ Íκ ö� oK ¨Ζ pg ¿2 È ÷ tF ¨Ζ y_ ö’ tA# uρ sŒ @≅ à2 é& 7Ý ÷Η s~ 9≅ øO r& uρ & ó x« uρ  Ï iΒ 9‘ ô‰ Å™ 9≅Š Î= s% { :١٦[سـبأ  . [  

قال ابن عاشور : " والعرم یجوز أن یكون وصفًا ، العرامة وهى الشدة والكثرة فتكون إضافة 
( السیل) إلى ( العرم) من إضافة الموصوف إلى الصفة . ویجوز ان یكون (العرم) اسمًا للسیل 

                                     
  . ٣٨ص  ٦روح المعانى لأللوسى ج  )١(
  . ٢٧٩،  ٢٧٨ص  ٨الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٢٨٤المفردات ص  )٣(
  . ٧٧٥ص  ٤ج اللسان  )٤(
  . ٢١٤ص  ٦المصدر السابق ج  )٥(



  

  

٣٥٧  

ى السد فتكون اإلضافة من إضافة المسمى إلى االسم أى السیل العرم ... وقیل الذى كان ینصب ف
: ( العرم ) اسم جمع عرمة بوزن شجرة وقیل ال واحد له من لفظه وهو ما بنى لیمسك الماء لغة 
یمنیة حبشیة وهى المسناة بلغة أهل الحجاز .. والمعنى : أرسلنا السیل الذى كان مخزونًا بالسد 

")١(.  

  .)٢(أشار إلیه كثیر من المفسرین " ابن عاشورذكره وما 

وعلى هذا فتركیب ( سیل العرم ) یدل على الوسیلة التى أرسلها اهللا عز وجل لعذاب قوم سبأ 
  .)٣(سواء أرید به أنه " اسم الوادى أو اسم السد أو اسم الجرذ الذى ثقب السد "

ر كما قال الثعالبى " مثال فى أن هذا التركیب ( سیل العرم ) صا ومن الجدیر بالذكر
  .)٤(الدواهى العظام التى تغرق الناس وتمزقهم "

هللا :   شعائر 
قد جمعت المصاحبة بین اللفظین فى تركیب ( شعائر اهللا ) فتكرر فى القرآن الكریم فى 

  أربعة مواضع : 

β¨ {قال تعالى :  Î) $xÿ¢Á9$# nοuρö� yϑ ø9$#uρ ÏΒ Ì� Í←!$yèx© «!$# ( ôyϑ sù ¢kym |MøŠt7 ø9$# Íρr& t� yϑ tFôã$# Ÿξ sù 
yy$oΨ ã_ Ïµø‹ n=tã βr& š’ §θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 tΒuρ tí§θ sÜs? #Z�ö�yz ¨β Î*sù ©!$# í� Ï.$x© íΟŠÎ=tã {  :١٥٨[البقرة. [  

  ] ٢ئدة:[الما } #$:pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ�=ÏtéB u�È∝̄≈yèx© «!$# Ÿωuρ t�öκ¤¶9$# tΠ#t�ptø$ {وقال جل شأنه : 

y7 {وقال سبحانه :  Ï9≡sŒ tΒuρ öΝ Ïjàyèãƒ u�È∝̄≈ yèx© «!$# $yγ̄ΡÎ*sù ÏΒ ” uθ ø)s? É>θè=à)ø9$# { :٣٢[الحج . [  

šχ {وقال عزمن قائل :   ô‰ ç7 ø9 $# uρ $ yγ≈ oΨ ù= yè y_ / ä3 s9  Ï iΒ Î� È∝ ¯≈ yè x© «!   ] .٣٦[الحج:  } #$

  اته وهى جمع شعیرة . : " من شعائر اهللا أى من معالمه ومواضع عبادقال القرطبى  

والشعائر : المتعبدات التى أشعرها اهللا تعالى أى جعلها أعالمًا للناس من الموقف والسعى 
  .)٥(والنحر "

                                     
  . ١٦٩ص  ٢٢التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٦٠٠ص  ٣، والكشاف ج  ٢٨٥ص  ١٤الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٥٦٨ثمار القلوب ص  )٣(
  . المصدر السابق نفسه  )٤(
  . ١٨٠ص  ٢الجامع للقرطبى ج  )٥(



  

  

٣٥٨  

: " الشعائر وهى جمع شعرة وهى اسم لما أشعر أى جعل شعارًا وعالمة وقال األلوسى 
عالمات الحاج یعرف  ىه سعى واألفعال التىللنسك من مواقف الحج ومرامى الجمار والطواف وال

  .)١(بها من اإلحرام والطواف والسعى والحلق والنحر"

ضافتها إلى اهللا تعالى لتشریفها وتهویل الخطب فى  وعن السر فى هذه اإلضافة یقول " وإ
  .)٢(إحاللها "

والواقع من خالل النظر فى األیات القرآنیة التى ورد فیها هذا التركیب ومن خالل ما قاله 
 ابنن یتضح أن تعبیر ( شعائر اهللا ) مصطلح یطلق على ( مناسك الحج ) وقد أشار المفسرو 
  . )٣(إلى ذلك بقوله " وشعائر اهللا : لقب لمناسك الحج " عاشور

  .)٤(وعلى هذا " فكل ما أمر اهللا به وبزیارته أو بفعل یوقع فیه فهو من شعائر اهللا"

هللا :   صبغة 
یصبغ به وتلون به الثیاب ، والصبغ المصدر والجمع  : "... والصبغة : ماقال ابن منظور

  .)٥(أصباغ وأصبغة "

 {وقد ورد تركیب ( صبغة + اهللا ) فى القرآن الكریم مرة واحدة فى قول الحق تبارك وتعالى : 

sπtóö7 Ï¹ «! $# ( ôtΒuρ ß|¡ômr& š∅ ÏΒ «!$# Zπtóö7 Ï¹ ( ßøtwΥ uρ …ã&s! tβρß‰ Î7≈tã {  :١٣٨[البقرة .[  

: " قال ابن عباس : هو أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى علیه سبعة  قرطبىقال ال
أیام غمسوه فى ماء لهم یقال له ماء المعمودیة فصبغوه بذلك لیطهروه به مكان الختان ألن الختان 
. تطهیر فإذا فعلوا ذلك قالوا : اآلن صار نصرانیا حقًا فرد اهللا ذلك علیهم بأن قال : صبغة اهللا 

: " فسمى  القرطبىوعن السر فى هذه التسمیة یقول  )٦(أى صبغة اهللا أحسن صبغة وهى اإلسالم "
الدین صبغة استعارة ومجازًا من حیث تظهر أعماله وسمته على المتدین كما یظهر أثر الصبغ فى 

                                     
  . ٢٢٧ص  ٣روح المعانى لأللوسى ج  )١(
  . السابق نفسه المصدر  )٢(
  .  ٢٥٦ص  ١٧التحریر والتنویر ج  )٣(
  . المصدر السابق نفسه  )٤(
   ٢٧٢ص  ٥اللسان ج ).٥(
  ١٥١ص  ١وینظر زاد المسیر ج . ١٤٨ص  ١، وینظر : فتح القدیر ج  ١٤٤ص  ٢الجامع للقرطبى ج  )٦(



  

  

٣٥٩  

  .)١(الثوب "

صبغة صبغة وقد ذهب الطبرى إلى مثل هذا فقال فى تأویل اآلیة : " یعنى تعالى ذكره بال
  .)٢(اإلسالم"

وعلى ذلك فتركیب ( صبغة اهللا ) یطلق على ( دین اهللا تعالى اإلسالم ) وكما هو ظاهر 
فإن هذه الداللة متحصلة من مجموع اللفظین مما یدل على دور المصاحبة هنا فى الوصول إلى 

  المعنى المراد . 

***  

  أصحاب األيكة :
  .)٣(. والجمع : أصحاب ": "والصاحب : المعاشر .قال ابن منظور

: " الصاحب المالزم إنسانًا كان أو حیوانًا أو مكانًا أو زمانًا وال فرق بین أن وقال الراغب 
تكون مصاحبته بالبدن وهو األصل واألكثر أو بالعنایة والهمة .. وال یقال فى العرف إال لمن 

  .)٤(كثرت مالزمته "

یكة : الشجر الكثیر الملتف ، وقیل هى الغیضة : " األ یقول ابن منظورأما األیكة فعنها 
  .)٥(تنبت السدر واألراك ونحوهما من ناعم الشجر ، وخص بعضهم به منبت األثل ومجتمعه "

  وقد ورد تركیب (أصحاب األیكة ) فى القرآن الكریم أربع مرات . 

β {  قال تعالى : Î) uρ tβ% x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ s3 ÷ƒ F{ $# t Ïϑ Î=≈ sà s9 { :٧٨[الحجر. [  

<z {وقال تعالى :  ¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ s3 ø‹ t↔ ø9 t Î= y™ ö� ßϑ ø9   ] .١٧٦[الشعراء: } #$

ßŠθ {وقال جل شأنه :  ßϑ rOuρ ãΠöθ s%uρ 7Þθä9 Ü=≈ ptõ¾ r&uρ Ïπs3 ø‹t↔ø9 4 y7 Í×̄≈ s9'ρé& Ü>#t“ ômF{$# {  :١٣[ّص . [  

≈=Ü.. { وقال سبحانه: ptõ¾ r&uρ Ïπs3 ÷ƒ F{$# ãΠöθ s%uρ 8ì¬7è? 4 @≅ä. z> ¤‹x. Ÿ≅ ß™”�9$# ¨,ptmú Ï‰‹ Ïã uρ {  :١٤[ّق .[  

                                     
  .  ١٤٤ص  ٢الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٥٧٠ص  ١تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ٢٧٨ص  ٥ن ج اللسا )٣(
  . ٣٠٨المفردات ص  )٤(
  . ٢٩٩ص  ١اللسان ج )٥(



  

  

٣٦٠  

  والمقصود بـ ( بأصحاب األیكة ) قوم نبى اهللا شعیب علیه السالم . 

  وقد ذهب إلى ذلك المفسرون . 

  .)١(: " یرید قوم شعیب كانوا  أصحاب غیاض وریاض وشجر مثمر "قال  القرطبى 

  .)٢(: " هم قوم شعیب علیه السالم " وقال األلوسى

آخر یقول " هم قوم بعث إلیهم شعیب علیه السالم غیر أهل مدین كانوا یسكنون  وفى موطن
  .)٣(أیكة وهى الغیضة فسموا بها "

  أصحاب الجحيم :
  من الكلمات المصاحبة لكلمة ( أصحاب) فى القرآن الكریم كلمة ( الجحیم ) . 

فى مهواة فهى  : " الجحیم اسم من أسماء النار . وكل نار عظیمةوعنها یقول ابن منظور 
جحیم . ابن سیده : الجحیم النار الشدیدة التأجج .. ورأیت جحمة النار أى توقدها . وكل نار توقد 

  على نار جحیم وهى نار جاحمة . 

  وأنشد األصمعى : 

ــد   وضالة مثل الجحیم الموق

  .)٤(شبه النصال وحدتها بالنار "

وتصور شدة الحرارة ولهیب النار  "  هذه الكلمة عربیة عودة خلیل أبو عودةویقول د/ 
  .)٥(الحارقة ، سواء كان ذلك من حرارة الشمس أو حرارة النار أو حرارة الحرب "

  .وقد ورد تركیب ( أصحاب الجحیم ) فى ست آیات من القرآن الكریم 

  ] ١١٩[البقرة: }  #$:ΡÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& Èd,ysø9$$Î/ #Z��Ï±o0 #\�ƒÉ‹tΡuρ ( Ÿωuρ ã≅t↔ó¡è@ ôtã É=≈ptõ¾r& ÉΟŠÅspgø̄$! {قال تعالى:

                                     
  . ٤٥ص  ١٠الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٣١٩ص  ٧روح المعانى لأللوسى ج  )٢(
  . ١٦٤ص  ١٢المصدر السابق ج  )٣(
  . ٣٨ص  ٢اللسان ج  )٤(
  . ٤٠التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص  )٥(



  

  

٣٦١  

  ]. ٨٦،  ١٠[المائدة:  }  #$:šÏ%©!$#uρ (#ρã�xÿx. (#θç/¤‹x.uρ !$oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ š�Í×̄≈s9'ρé& Ü=≈ysô¹r& ÉΟ‹Åspgø {وقال :  

 tΒ šχ%x. ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 šÏ%©!$#uρ (#þθãΖtΒ#u βr& (#ρã�ÏÿøótGó¡o„ tÅ2Î�ô³ßϑù=Ï9 öθs9uρ$ {وقال جل شأنه :  

(#þθçΡ%Ÿ2 ’Í<'ρé& 2†n1ö�è% .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ š̈t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ysô¹r& ÉΟŠÅspgø:$# { :١١٣[التوبة  . [  

  ]. ٥١ٍ[الحج: } #$:tÏ%©!$#uρ (#öθyèy™ þ’Îû $uΖÏF≈tƒ#u tÌ“Éf≈yèãΒ y7Í×̄≈s9'ρé& Ü=≈ysô¹r& ËΛÅspgø {وقال سبحانه :  

  ] . ١٩[ الحدید: } #$:šÏ%©!$#uρ (#ρã�xÿx. (#θç/¤‹Ÿ2uρ !$oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ y7Í×̄≈s9'ρé& Ü=≈ptõ¾r& ÉΟŠÅspgø {وقال : 

: " أصحاب الجحیم یعنى أهل النار الذین یخلدون فیها وال یخرجون منها  قال الطبرى
  .)١(أبدًا"

وبالنظر فى اآلیات القرآنیة التى ورد فیها التركیب یتبین أن أصحاب الجحیم ( هم الذین 
  فروا وكذبوا بآیات اهللا عز وجل من الیهود والنصارى والمشركین ومن سار على نهجهم ). ك

والتعبیر عنهم بهذا التركیب یفید مالزمتهم للنار والخلود فیها . وقد أشار المفسرون إلى ذلك 
 .  

  .)٢(النار الموقدة " : " أصحاب الجحیم أى مالزموقال أبو السعود 
  .)٣(الجحیم أى مالبسو النار الشدیدة التأجج مالبسة مؤبدة" : " أصحابوقال األلوسى 

والسر فى ذلك أن " إضافة (أصحاب) مؤذنة بمزید االختصاص بالشىء .. فیكون وجه 
  .)٤(االختصاص أنهم الباقون فى الجحیم أبدًا "

***  

  أصحاب الجنة :
  ومن المصاحبات الواردة مع كلمة (أصحاب) كلمة ( الجنة) .

: " والجنة : البستان  ، ومن الجنات والعرب تسمى  یقول ابن منظورالمعجمى  وعن المعنى
                                     

  . ١٤٣ص  ٦طبرى ج تفسیر ال )١(
  . ١١٣ص  ٦تفسیر أبى السعود ج  )٢(
  . ٢٥٥ص  ٣روح المعانى لأللوسى ج  )٣(
  . ١٣٧ص  ٦التحریر والتنویر ج  )٤(



  

  

٣٦٢  

  النخیل جنة . قال زهیر : 

 من النواضح تسقى جنة سحقـــا  ةكأن عینى فــــى غربـى مقتل

  .)١(والجنة : الحدیقة ذات الشجر والنخل وجمعها جنان "

  .)٢(ة "وقد أطلق هذا اللفظ على " دار النعیم فى الدار اآلخر 

  .)٣(فهو : " االسم العلم للمكان الذى وعد اهللا عز وجل عباده المتقین "

  .)٤(وهى من االجتنان وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظلیلها بالتفاف أغصانها"

ه وأهل طاعته وهو ئ: " وعللوا تسمیتها بالجنة ألنها ثواب ادخره اهللا ألولیاوقال أبو حاتم 
  .)٥(ن الشىء إذا ستره "مستور عنهم مأخوذ  من أج

Ÿξ {وبذلك أخبر اهللا عز وجل فى كتابه :  sù ãΝ n= ÷è s? Ó§ øÿ tΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷z é& Μ çλ m;  Ï iΒ Íο §� è% & ã ôã r& 
L !# t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ {  :١٧[السجدة .[  

وقد ورد تركیب ( أصحاب الجنة ) فى القرآن الكریم أربع عشرة مرة فى ثالث عشرة آیة 
  :   منها

šو {قولـه تعالى :   Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# 
( öΝ èδ $ pκ� Ïù šχρ à$ Î#≈ yz {  :٨٢[البقرة . [  

š {وقوله سبحانه :   Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿω ß# Ï k= s3 çΡ $ ²¡ øÿ tΡ �ω Î) 
!$ yγ yè ó™ ãρ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ζ pg ø: $# ( öΝ èδ $ pκ� Ïù tβρ à$ Î#≈ yz {  :٤٢[األعراف . [  

β¨ {وقوله سبحانه :  Î) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (# þθ çF t6 ÷z r& uρ 4’ n< Î) öΝ Íκ Í h5 u‘ 
y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ( öΝ èδ $ pκ� Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  {  :٢٣[هود . [  

  ] .٢٤[الفرقان:  }  Ü=≈ysô¹r& Ïπ̈Ψyfø9$# >‹Í≥tΒöθtƒ ×�ö�yz #v�s)tGó¡•Β ß|¡ômr&uρ WξŠÉ)tΒ {ه سبحانه : وقول 

                                     
بن أبى سلمى شرح األعلم الشنتمرىجمع وترتیب محمد بدر  والبیت فى دیوان زهیر. ٢٣٥ص  ٢اللسان ج  )١(

  .٣٥الدین الحلبى المكتبة التجاریة ص
  . در السابق نفسه المص )٢(
  . ٤٠٠التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص  )٣(
  . ٢٣٥ص  ٢اللسان ج  )٤(
  .  ١٩٧الزینة فى الكلمات اإلسالمیة ص  )٥(



  

  

٣٦٣  

y7  {وقولـه عز وجل :  Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù L !# t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 
tβθ è= yϑ ÷è tƒ {  :١٤[االحقاف. [  

ضح أن ( أصحاب الجنة ) هم ( عباده المؤمنون المتقون ) وبالنظر فى اآلیات القرآنیة یت
حظ لهم فى الجنة فتعینت الجنة لغیر المشركین یومئذ وهم  فقد بین القرآن الكریم أن " المشركین ال

  .)١(ن "و المؤمن

والتعبیر عنهم بـ ( أصحاب الجنة ) ینبئ بلزومهم الجنة وخلودهم فیها وقد أكد القرآن الكریم 
  .  هذا المعنى

š {قال تعالى :  Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ( 
öΝ èδ $ pκ� Ïù šχρ à$ Î#≈ yz {  :٨٢[البقرة . [  

ألن الخلود فى المكان هو األحق بإطالق وصف الصاحب على الحال بذلك المكان إذ 
فجملة " ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن " فى موقع البیان لجملة األمكنة ال تقصد إال ألجل الحلول فیها . 

  كم.)٢((أصحاب الجنة) "

ن التعبیر بـ ( أصحاب الجنة ) فیه داللة على االختصاص بالجنة وقد ساعد على أوالواقع 
ذلك لفظ (أصحاب) الذى فیه معنى االختصاص وكذلك اإلضافة وهذا فیه كما یقول ابن عاشور: 

  .)٣(بالتنویه بهم" " من تمام العنایة

ومن الجدیر بالذكر فى هذا المقام أن تركیب ( أصحاب الجنة ) قد ورد فى جمیع المواقع 
خرة) فى القرآن الكریم للداللة على ( عباد اهللا تعالى المؤمنین المتقین الذین یفوزون بالجنة فى اآل

$ {إال فى موضع واحد فى قوله تعالى :   ¯Ρ Î) öΝ ßγ≈ tΡ öθ n= t/ $ yϑ x. !$ tΡ öθ n= t/ |=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# øŒ Î) (#θ ãΚ |¡ ø% r& 
$ pκ ¨] ãΒ Î� óÇ u‹ s9 t Ï⇔ Î6 óÁ ãΒ { :١٧[ القلم. [  

والمقصود بهم ، هم أبناء رجل كان له " أرض یؤدى حق اهللا تعالى منها فمات فصارت 
  .)٤(إلیهم فمنعوا الناس خیرها وبخلوا بحق اهللا تعالى منها فكان ما ذكره اهللا تعالى "

رب اهللا عز وجل بهم المثل فشبه ما نزل من بالء بأهل مكة بما نزل بهؤالء وقد وقد ض

                                     
  . ٩ص  ١٩التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٤٠ص  ١٢السابق ج  )٢(
  . ٢٨ص  ٢٦المصدر السابق ج  )٣(
  . ٣٣ص  ١٥روح المعانى ج  )٤(



  

  

٣٦٤  

والمراد بالجنة هنا البستان على االصطالح اللغوى.كما أشار إلى أطلق علیهم ( أصحاب الجنة ) .
  محمود عبد العزیز عبد الفتاح. ذلك أستاذنا الدكتور

***  

  أصحاب الحجر:
  مة ( أصحاب ) كلمة ( الحجر) . ومن المصاحبات التى وردت مع كل

: " الحجر حجر الكعبة ، وهو ما حواه الحطیم المدار بالبیت جانب فى اللسان والحجر كما 
الشمال ، وكل ما حجرته من حائط فهو حجر .. والحجر : دیار ثمود ناحیة الشام عند وادى 

  .)١(القرى ... "

‰ô {وقد ورد تركیب ( أصحاب الحجر ) فى قوله تعالى :  s) s9 uρ z> ¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ì� ôf Ït ø: $# 

t Î= y™ ö� ßϑ ø9   ] .  ٨٠[الحجر:  } #$

  .)٢(وقد ذكر المفسرون أن المقصود بأصحاب الحجر " قوم صالح علیه السالم"

  .)٣(: " أصحاب الحجر هم قوم ثمود الذین كذبوا صالحًا نبیهم علیه السالم "وقال ابن كثیر 

ر هم ثمود كانوا ینزلون " الحجر بكسر الحاء وسكون : " وأصحاب الحج وقال ابن عاشور
الجیم . والحجر : المكان المحجور أى الممنوع من الناس بسبب اختصاص به أو اشتق من 
الحجارة ألنهم كانوا ینحتون بیوتهم فى صخر الجبل نحتًا محكمًا . والحجر هو المعروف بوادى 

لیوم باسم مدائن صالح على الطریق من خیبر إلى القرى وهو بین المدینة والشام ، وهو المعروف ا
  .)٤(تبوك "

أن تركیب ( أصحاب الحجر ) المقصود به ( ثمود قوم نبى اهللا  وجملة القول مما سبق
  صالح علیه السالم ) .

                                     
  . ٣٣٤ص  ٢اللسان ج  )١(
  . ٤٦ص  ١٠الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٥٧٢ص  ٢تفسیر ابن كثیر ج  )٣(
  . ٧٢ص  ١٤التحریر والتنویر ج  )٤(



  

  

٣٦٥  

  أصحاب األخدود  :
  .من الكلمات التى صاحبت كلمة (أصحاب) كلمة ( األخدود) 

وجمع  ،: " الخد واألخدود شق فى األرض مستطیل غائصوعن معناه یقول الراغب 
  .)١(األخدود أخادید "

≅Ÿ {فى قوله تعالى : وقد ورد تركیب ( أصحاب + األخدود )  ÏF è% Ü=≈ pt õ¾ r& ÏŠρ ß‰ ÷{ W{ $# { 

.  والمقصود بهم كما قال ابن كثیر " قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من ] ٤البروج: [
روا لهم فى األرض حفیرجعوا عن دینهم فأبوا علیهم ف أنالمؤمنین باهللا عز وجل فقهروهم وأرادوهم ،

  .)٢(" أخدودًا وأججوا فیه نارًا وأعدوا لها وقودًا یسعرونها به ثم أرادوهم فلم یقبلوا منهم فقذفوهم فیها
: " هؤالء قوم حفروا حفائر فى األرض وأوقدوا فیها النار وألقوا وقال صاحب زاد المسیر   

  . )٣(فیها من لم یكفر "
والسر فى استعمال لفظ (أصحاب) هنا ألنه " یعم اآلمرین بجعل األخدود والمباشرین لحفره 

  .)٤(وتسعیره والقائمون على إلقاء المؤمنین فیه "
  .)٥() ألنهم هم " الذین خدوه وأضرموه "بأصحاب األخدودأنهم سموا ( وكما هو واضح 

***  

  أصحاب الرس  :
  : " أصحاب الرس ، قیل : هو واد ، قال الشاعر : قال الراغب 

ــم   وهـــن لوادى الرس كالید للف
  .)٦("وأصل الرس األثر القلیل الموجود فى الشىء یقال :، سمعت رسًا من خبر .. 

أى  رسا ستس: والرس : البئر القدیمة أو المعدن والجمع رساس ... ور  وروقال ابن منظ

                                     
  . ١٦١المفردات ص  )١(
  . ٤٩٢ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج  )٢(
  . ٧٤ص  ٩زاد المسیر ج  )٣(
  . ٢٤١ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )٤(
  . ٢٨ص  ١٩المصدر السابق ج  )٥(
  .  ٢١٩المفردات ص  )٦(



  

  

٣٦٦  

  .)١(حفرت بئرًا ، والرس : بئر  لثمود "
  وقد ورد( أصحاب الرس) فى القرآن الكریم فى موضعین ، قال تعالى :  

} # YŠ% tæ uρ (# yŠθ ßϑ rO uρ |=≈ pt õ¾ r& uρ Ä b¨ §�9 $# $ OΡρ ã� è% uρ t ÷ t/ š� Ï9≡ sŒ # Z�� ÏV x. { ٣٨ن:[الفرقا   .[   

ôM {وقال سبحانه :  t/ ¤‹ x. óΟ ßγ n= ö7 s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ Ü=≈ pt õ¾ r& uρ Ä b¨ §�9 $# ßŠθ ßϑ rO uρ { :١٢[ّق. [  

بعد عرضه اآلراء :، " وملخص األقوال  األلوسى واختلف المفسرون فى تعیینهم ، وكما ذكر
  .)٢(أنهم قوم قد أهلكهم اهللا بتكذیب من أرسل إلیهم "

. وقد جمعت المصاحبة )٣(" الرس  بئر عظیمة أو حفیر كبیر " وذهب المفسرون  إلى أن
  نهما عن طریق اإلضافة .یب

ضافة ( أصحاب ) إلى (الرس) إما ألنهم أصابهم الخسف  وعن ذلك یقول ابن عاشور : " وإ
ما ألنهم احتفروا رسًا كما سمى أصحاب األخدود الذین  ما ألنهم نازلون على رس وإ فى رس وإ

  .)٤(خدوه وأضرموه "
  : وفى موطن آخر یقول 

" (وأصحاب الرس) قوم عرفوا باإلضافة إلى الرس فیحتمل أن إضافتهم إلى الرس من 
إضافة الشىء إلى موطنه مثل ( أصحاب األیكة) و ( أصحاب الحجر ) و( أصحاب القریة ) 

  .)٥(ویجوز أن تكون إضافة إلى حدث حل بهم مثل ( أصحاب األخدود ) "
الرأى الثانى فقال " واألظهر أن إضافة (أصحاب) إلى ( الرس) من  وروقد رجح ابن عاش

إضافة اسم إلى حدث حدث فیه ، فقد قیل : إن أصحاب الرس عوقبوا بخسف فى األرض فوقعوا 
فى مثل البئر . وقیل : هو بئر ألقى أصحابه فیه حنظلة بن صفوان رسول اهللا إلیهم حیا . فهو 

  أعلم بالمراد .واهللا  )٦(إذن علم بالغلبة "

  أصحاب السبت :
                                     

  . ١٣٨ص  ٤اللسان ج  )١(
  . ٢١ص  ١٠روح المعانى لأللوسى ج  )٢(
  . ٢٧ص  ١٩التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٢٨ص  ١٩المصدر السابق ج  )٤(
  . ٢٩٦ص  ٢٦المصدر السابق  ج  )٥(
  . المصدر السابق نفسه  )٦(



  

  

٣٦٧  

." وقد ورد مصاحبًا لكلمة (أصحاب) فى تركیب (أصحاب )١(والسبت یوم من  أیام األسبوع  "" 
$ {) فى قوله تعالى : السبت  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# (#θ ãΨ ÏΒ# u $ oÿ Ï3 $ uΖ ø9 ¨“ tΡ $ ]% Ï d‰ |Á ãΒ $ yϑ Ï j9 

Ν ä3 yè tΒ  Ï iΒ È≅ ö6 s% β r& }§ Ïϑ ôÜ ¯Ρ $ \δθ ã_ ãρ $ yδ ¨Š ç� t∴ sù #’ n? tã !$ yδ Í‘$ t/ ÷Š r& ÷ρ r& öΝ åκ s] yè ù= tΡ $ yϑ x. !$ ¨Ψ yè s9 

|=≈ pt õ¾ r& ÏM ö6 ¡¡9 $# 4 tβ% x. uρ ã� øΒ r& «! $# »ωθ ãè øÿ tΒ {  :٤٧[النساء . [  

: " أصحاب السبت یعنى الذین اعتدوا فى سبتهم بالحیلة على االصطیاد وقد قال ابن كثیر 
  م من الیهود كما هو معلوم . وه )٢(مسخوا قردة وخنازیر "

" هم أصحاب أیلة الذین اعتدوا فى السبت بالصید وكانت لعنتهم ان  وفى البحر المحیط :
  .)٣(مسخوا خنازیر وقردة"

‰ô {: " وأصحاب السبت هم الذین فى قوله : وقال ابن عاشور  s) s9 uρ ãΛ ä ÷Η Í> tã t Ï% ©! $# 

(# ÷ρ y‰ tF ôã $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# $ oΨ ù= à) sù öΝ ßγ s9 (#θ çΡθ ä. ¸ο yŠ t� Ï% t Ï↔ Å¡≈ yz  { ")٦٥[البقرة: )٤ . [  

***  
  أصحاب السعير :

فالسعیر من األلفاظ التى صاحبت كلمة (أصحاب) وهى من صفات النار التى أعدها اهللا 
: " السعر التهاب النار وقد سعرتها  یقول الراغبعز وجل للكافرین والعصاة ، وعن معنى الكلمة 

أسعرتها ، والمسعر الخشب الذى یسعر به واستعر الحرب واللصوص نحو اشتعل وناقة وسعرتها و 
  .)٥(مسعورة ، نحو موقدة ومهیجة والسعار حر النار ، وسعر الرجل أصابه حر"

  .)٦(: " ....والسعیر والساعورة : النار . وقیل لهبها "وقال ابن منظور 

β¨ {وقد ورد تركیب (أصحاب السعیر) فى قوله تعالى : Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã çνρ ä‹ Ïƒ ªB $$ sù 

                                     
  . ٤١٢المعجم الوسیط ص  )١(
  . ٥٠٨ص  ١تفسیر ابن كثیر ج  )٢(
  . ٢٧٨ص  ٣البحر المحیط ج  )٣(
  . ٨٠ص  ٥التحریر والتنویر ج  )٤(
  . ٢٦١المفردات ص  )٥(
  . ٥٨٥ص  ٤اللسان ج  )٦(



  

  

٣٦٨  

4# ‡ρ ß‰ tã $ yϑ ¯Ρ Î) (#θ ãã ô‰ tƒ … çµ t/ ÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3 u‹ Ï9 ô ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9   ] .  ٦[فاطر: } #$

θ#)  {وقوله سبحانه :  ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ 

(#θ èù u� tI ôã $$ sù öΝ Íκ È: /Ρ x‹ Î/ $ Z) ós Ý¡ sù É=≈ ys ô¹ X{ Î�� Ïè ¡¡9   ] .  ١١، ١٠[ الملك:   }  #$

  . )١(والمقصود بـ ( أصحاب السعیر ) كما قال الطبرى  " أهل النار "

  . )٢(: " أطلق (أصحاب السعیر ) على الشیاطین والكفار جمیعًا " وقال األلوسى

***  

  أصحاب السفينة :
(أصحاب) فى القرآن الكریم مرة واحدة فى تركیب (أصحاب  اقترن لفظ ( السفینة ) بكلمة

≈çµ {السفینة) قال تعالى فى سیاق الحدیث عن نوح علیه السالم :  oΨ ø‹ yfΡ r' sù |=≈ ys ô¹ r& uρ Ïπ oΨ‹ Ïÿ ¡¡9 $# 

!$ yγ≈ oΨ ù= yè y_ uρ Zπ tƒ# u š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï j9 { :١٥[العنكبوت . [  

نوح علیه السالم وهم الذین أمره اهللا : " (أصحاب السفینة) الذین آمنوا مع قال ابن كثیر 
  .)٣(بحملهم معه "

: " فأنجیناه أى نوحًا علیه السالم وأصحاب السفینة من ركب فیها معه من  وقال األلوسى
  واختلف فى عددهم .  )٤(أوالده وأتباعه "

***  

  أصحاب المشأمة  :

                                     
  .  ٥ص  ٢٩تفسیر الطبرى ج  )١(
  . ١٤ص ١٥روح المعانى ج  )٢(
  . ٤٢١ص  ٣تفسیر ابن كثیر ج  )٣(
  .  ٣٤٨ص  ١٠روح المعانى ج  )٤(



  

  

٣٦٩  

  ة ).قد ورد لفظ (المشأمة) مع كلمة  (أصحاب) فكون تركیب (أصحاب المشأم

  .)١(: " المشأمة : المیسرة ، وكذلك الشأمة " وقال ابن منظور

  وقد تكرر هذا التركیب فى القرآن الكریم فى ثالثة مواضع . 

  ] .٩[ الواقعة: } Ü=≈ptõ¾r&uρ Ïπyϑt↔ô±pRùQ$# !$tΒ Ü=≈ptõ¾r& Ïπyϑt↔ô±pRùQ$# ∩∪ tβθà)Î7≈¡¡9$#uρ tβθà)Î7≈¡¡9$# {قال تعالى : 

t {وقال سبحانه :   Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� xÿ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ èδ Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ yϑ t↔ ô± yϑ ø9   ) .١٩(البلد: }  #$

مة) الذین یؤتون صحائفهم بشمائلهم أو أصحاب المنزلة أ: " ( أصحاب المش الزمخشرى قال
  .)٣(المقصود بهم "أهل النار" )٢(الدنیة من قولك فالن منى بالشمال : إذا وصفته بالضعة "

***  

  ب الشمال :أصحا
  .)٤(: " نقیض الیمین "والشمال كما قال ابن منظور 

≈=Ü {وقد ورد تركیب (أصحاب الشمال) فى قوله تعالى :  pt õ¾ r& uρ ÉΑ$ uΚ Ï e±9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& 

ÉΑ$ uΚ Ï e±9 $# ∩⊆⊇∪ ’ Îû 5Θθ èÿ xœ 5Ο‹ ÏΗ xq uρ  { ٤١،٤٢:[ الواقعة . [  

) وسماهم أصحاب الشمال ألنهم  أن" المقصود بأصحاب الشمال ( أهل النار ذكر القرطبى
  . )٥(یأخذون كتبهم بشمائلهم "

***  

  

  أصحاب الصراط السوى :

                                     
  . ٨ص  ٥اللسان ج  )١(
  . ٣٢٩ص  ٤لكشاف ج ا )٢(
  . ٣٦٢ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ١٩١ص  ٥اللسان ج  )٤(
  . ٢١٣ص  ١٧الجامع للقرطبى ج  )٥(



  

  

٣٧٠  

≅ö {وقد ورد هذا التركیب فى قوله تعالى :  è% @≅ à2 ÖÈ Î n/ u� tI •Β (#θ ÝÁ −/ u� tI sù ( tβθ ßϑ n= ÷è tG |¡ sù 

ô tΒ Ü=≈ ys ô¹ r& ÅÞ ≡ u� Å _Ç9 $# Ä d“ Èθ ¡¡9 $# Ç tΒ uρ 3“ y‰ tF ÷δ   ] .١٣٥[طـه: }  #$

  بهم ( أهل اإلیمان) . والمقصود 

فى تفسیر اآلیة " وهذا تعریض بأن المؤمنین هم أصحاب الصراط المستقیم قال ابن عاشور 
  .)١(المهتدون "

***  

  أصحاب األعراف  :

وقد وردت كلمة (األعراف) مع كلمة (أصحاب) فى القرآن الكریم فى تركیب ( أصحاب 
  األعراف ) 

  . )٢(كل عال مرتفع "" واألعراف فى اللغة جمع  عرف وهو 

“# {وقد ورد هذ التركیب فى قول الحق تبارك وتعالى: yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Å∃# {� ôã F{ $# Zω% y` Í‘ 

Ν åκ tΞθ èù Í� ÷è tƒ ÷Λ àι9 yϑ‹ Å¡ Î0 {  :٤٨[ألعراف . [  

  .)٣(ذكر المفسرون " أن (األعراف) سور له عرف بین الجنة والنار "

  كرها القرطبى من اشهرها . واختلفوا فى أصحاب األعراف على أقوال عشرة ذ

  .)٤(" أنهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم "

: " والالزم من اآلیة أن على أعراف ذلك السور أو على مواضع مرتفعة من  وقال ابن عطیة
الفریقین حیث شاء اهللا رجاًال من أهل الجنة یتأخر دخولهم ویقع لهم ما وصف من االعتبار بین 

  . )٥(الفریقین "

  الفيل   :أصحاب 

                                     
  . ٣٤٨ص  ١٦التحریر والتنویر ج  )١(
  . ١٩٨ص  ٦اللسان ج )٢(
  .   ٣٠٢ص  ٤البحر المحیط ج  )٣(
  . ٢١١ص  ٧الجامع للقرطبى ج  )٤(
  . ٣٠٤ص  ٤، والبحر المحیط ج  ٢١٢ ینظر : المصدر السابق نفسه ص )٥(



  

  

٣٧١  

  قد اقترن لفظ (الفیل) بكلمة (أصحاب) فكون تركیب (أصحاب الفیل ) . 

óΟ {وقد ذكر اهللا خبرهم فى سورة الفیل قال تعالى :  s9 r& t� s? y# ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/ u‘ É=≈ pt õ¾ r' Î/ 

È≅‹ Ïÿ ø9   ] . ١ٍ[الفیل:  } #$

ضمرین هدم الكعبة : " وأصحاب الفیل : الحبشة الذین جاءوا مكة غازین م قال ابن عاشور
  .)١(انتقامًا من العرب  "

والناظر فى المصاحبة بین اللفظین یجد دقة فى اختیار كلمة (أصحاب) فى هذا المقام مع  
  كلمة (الفیل )  فلماذا لم یقل : أرباب الفیل أو مالك الفیل ؟ 

  رحمه اهللا تعالى على هذا السؤال فقال :  الفخر الرازىأجاب 

ن من الجنس فقوله ( أصحاب الفیل) یدل على أن أولئك األقوام كانوا " ألن الصاحب یكو 
من جنس الفیل فى البهیمة وعدم الفهم والعقل . بل فیه دقیقة ، وهى : أنه إذا حصلت المصاحبة 
بین شخصین ، فیقال لألدون إنه صاحب األعلى ، وال یقال لألعلى إنه صاحب األدون ، ولذلك 

ه الصالة والسالم إنهم الصحابة فقوله تعالى ( أصحاب الفیل ) یدل یقال لمن صحب الرسول علی
على أن أولئك األقوام كانوا أقل حاًال وأدون منزلة من الفیل ... ومما یؤكد ذلك أنهم كلما وجهوا 
الفیل إلى جهة الكعبة كان یتحول عنه وینفر عنه كأنه كان یقول ال طاعة لمخلوق فى معصیة 

  .)٢(ى أن الفیل كان أحسن حاًال منهم "فدل ذلك عل –الخالق 

***  
  أصحاب القبور :

  قد صاحبت كلمة (القبور) لفظ ( أصحاب) وذلك فى تركیب ( أصحاب القبور) . 

  .)٣(" القبر : مدفن اإلنسان وجمعه قبور "وكما فى اللسان 

 #$!pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#öθ©9uθtGs? $·Βöθs% |=ÅÒxî ª$ {وقد ورد هذا التركیب فى قوله تعالى " 

                                     
  . ٥٤٦ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )١(
 ١٤١٢ –م ١٩٩٢الطبعة األولى  –دار الغد العربى  –مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر لإلمام الفخر الرازى  )٢(

  .  ٦٤٢،  ٦٤١ص  ١٦، ج ه 
  .  ٢١٩ص  ٧اللسان ج  )٣(



  

  

٣٧٢  

óΟÎγøŠn=tæ ô‰s% (#θÝ¡ Í≥tƒ zÏΒ Íοt�ÅzFψ$# $yϑx. }§Í≥tƒ â‘$¤ÿä3ø9$# ôÏΒ É=≈ptõ¾r& Í‘θç7à)ø9$# { :١٣[الممتحنة . [  

: " روى أن بعض فقراء المسلمین كانوا یواصلون الیهود لیصیبوا من ثمارهم قال الزمخشرى 
ضوبًا علیهم " قد یئسوا " من أن یكون لهم حظ فى اآلخرة لعنادهم فقیل لهم " ال تتولوا قومًا  مغ

رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وهم یعلمون أنه الرسول المنعوت فى التوراة كما یئس الكفار من 
موتاهم أن یبعثوا ویرجعوا أحیاء ، وقیل : " من أصحاب القبور "بیان للكفار أى كما یئس الكفار 

  .)١(اآلخرة ؛ ألنهم تبینوا قبح حالهم وسوء منقلبهم" الذین قبروا من خیر

: "والمعنى أن یأس هؤالء (الیهود) من اآلخرة كیأس الكفار الذین ماتوا وسكنوا  وقال األلوسى
القبور وتبینوا حرمانهم من نعیمها المقیم ، وقیل : كیأسهم من أن ینالهم خیر من هؤالء األحیاء 

  .)٢(اآلخرة " والمراد وصفهم بكمال الیأس من

وعلى هذا فتركیب ( أصحاب القبور) یعنى ( الموتى من الكفار) وقد ورد فى سیاق تشبیه 
یأس الیهود من نعیم اآلخرة بیأسهم ( الموتى من الكفار) من أن یحصلوا على نعیم اآلخرةفهذا 

ق القرآنى ( تركیب استدعاه السیاق الوارد فیه وكما هو معلوم أنه قد یقصد به فى غیر هذا السیا
  عموم الموتى ) . 

***  

  أصحاب القرية :

  ورد لفظ (القریة ) فى صحبة كلمة (أصحاب) فى تركیب (أصحاب القریة) . 

  ] .١٣:یس[ } ó>Î�ôÑ$#uρ Μçλm; ¸ξsẄΒ |=≈ptõ¾r& Ïπtƒö�s)ø9$# øŒÎ) $yδu!%ỳ tβθè=y™ö�ßϑø9$# {وذلك فى قوله تعالى : 

  والمقصود (أهل أنطاكیة) .  

" وكان بها ملك یقال  ذكر القرطبىكما  )٣(ن القریة هنا أنطاكیة فى قول جمیع المفسرین "أل
انطیخس بن انطیخس وكان یعبد األصنام فبعث اهللا تعالى إلیه ثالثة من الرسل وهم صادق 

                                     
  . ٣٨٤ص  ٤الكشاف ج  )١(
  . ٢٧٥ص ١٤ج روح المعانى  )٢(
  . ١٤ص  ١٥الجامع للقرطبى ج  )٣(



  

  

٣٧٣  

  .)١(وصدوق وشلوم فكذبوهم "

  .)٢(لى أهل انطاكیة هؤالء الرسل "إ" وقیل : إن عیسى علیه السالم أرسل 

وكما هو ظاهر إن تركیب (أصحاب القریة) یقصد به فى هذا السیاق "أهل أنطاكیة الذین 
أرسل إلیهم هؤالء الرسل " وهذا المعنى اقتضاه السیاق الوارد فیه التركیب ، أما فى غیر هذا المقام 

  فیطلق على (سكان أى قریة وأهلها). 

***  

  أصحاب الكهف :

  ) فى تركیب (أصحاب الكهف ) . ورد لفظ (الكهف) فى صحبة  (أصحاب

" كالمغارة فى الجبل إال أنه أوسع منها فإذا صغر فهو غار .  اللسان والكهف كما فى
  .)٣(والكهف كالبیت المنقور فى الجبل وجمعه كهوف "

ôΘ {وقد ورد هذا التركیب فى قول الحق تبارك وتعالى :  r& |M ö6 Å¡ ym ¨β r& |=≈ ys ô¹ r& 
É# ôγ s3 ø9 $# ÉΟŠ Ï% §�9 $# uρ (#θ çΡ% x. ô ÏΒ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u $ ·6 pg xå  { :٩[الكهف[ .  

والمقصود بهم ( فتیة تركوا دین قومهم وثبتوا على دین اهللا تعالى وكان من شأنهم ما ذكر 
  فى سورة الكهف ) .

عنهم هم " نفر من صالحى األمم السالفة ثبتوا على دین الحق فى وقت قال ابن عاشور 
لى الخلوة تجنبًا لمخالطة أهل الكفر فأووا إلى كهف استقروا فیه فرارًا شیوع الكفر والباطل فانزووا إ

من الفتنة فى دینهم فأكرمهم اهللا تعالى بأن ألقى علیهم نومًا بقوا فیه مدة طویلة ثم أیقظهم فأراهم 
  .)٤(انقراض الذین كانوا یخافون على دینهم "

فى اختیار كلمة أصحاب التى ن الناظر فى تركیب (أصحاب الكهف) یرى الدقة أوالواقع 
تشعر بطول المكث والمالزمة فى هذا الكهف وهذا یتناسب مع ما حدث لهؤالء الفتیة . وقد صار 

  (أصحاب الكهف ) بمثابة علم یطلق على ( هؤالء الفتیة أبطال هذه القصة ) .

  أصحاب مدين :
                                     

  . ٥٨٥ص  ٣تفسیر ابن كثیر ج  )١(
  . ینظر المصدرین السابقین  )٢(
  . ٧٥١ص  ٧اللسان ج  )٣(
  . ٢٦١ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )٤(



  

  

٣٧٤  

  .من المصاحبات الواردة مع كلمة (أصحاب) لفظ (مدین ) 

  .)١(ى المصباح المنیر " اسم مدینة ووزنه مفعل "ومدین كما ف

 óΟs9r& öΝÍκÌEù'tƒ é't6tΡ šÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγÎ=ö6s% ÏΘöθs% 8yθçΡ {وقد ورد تركیب (أصحاب مدین ) فى قوله تعالى : 

7Š$tãuρ yŠθßϑrOuρ ÏΘöθs%uρ tΛÏδ≡t�ö/Î) É=≈ysô¹r&uρ štô‰tΒ ÏM≈x6Ïÿs?÷σßϑø9$#uρ.... {  :٧٠[التوبة .[   

≈=Ü {وقولـه جل وعال :  ys ô¹ r& uρ š t ô‰ tΒ ( z> É j‹ ä. uρ 4 y›θ ãΒ àM ø‹ n= øΒ r' sù t Ì� Ïÿ≈ x6 ù= Ï9 ¢Ο èO 

ôΜ ßγ è? õ‹ s{ r& ( y# ø‹ s3 sù tβ% Ÿ2 Î�� Å3 tΡ { :٤٤[الحج .  [  

  .)٢(" قوم شعیب علیه السالم " قال الزمخشرىوالمقصود بهم كما 

ضافة (أصحاب)  ن عاشورابوعن المصاحبة بین اللفظین عن طریق اإلضافة یقول  :، " وإ
یقطنها بنو مدین فكما أن مدین إلى ( مدین)  باعتبار إطالق اسم مدین على األرض التى كان 

’4 [ كما فى قوله تعالى : م قبیلةاس n< Î) uρ t t ô‰ tΒ óΟ èδ% s{ r& $ Y6 ø‹ yè ä© [ :كذلك هو اسم  )٨٤(هود

  .)٣(لة "یلموطن تلك القب

***  

  أصحاب موسى  :

$ {( أصحاب موسى ) فى القرآن الكریم فى قوله تعالى :  ورد تركیب £ϑ n= sù # uℜ t� s? 
Èβ$ yè ôϑ yf ø9 $# tΑ$ s% Ü=≈ ys ô¹ r& # y›θ ãΒ $ ¯Ρ Î) tβθ ä. u‘ ô‰ ßϑ s9 { :٦١[ الشعراء . [  

والمقصود ( أتباع موسى علیه السالم من بنى إسرائیل الذین نجاهم اهللا عز وجل من فرعون 
  . وجنوده وعبر بهم البحر آمنین )

***  
  أصحاب النار  :

قد ورد لفظ ( النار) مصاحبًا لكلمة (أصحاب) وقد شاعت هذه المصاحبة فى القرآن الكریم 
                                     

  . ١٢٥المصباح المنیر ص  )١(
  . ٣١٤ص  ٢الكشاف ج  )٢(
  . ٢٦١ص  ١٠التحریر والتنویر ج  )٣(



  

  

٣٧٥  

فتكررت فى عشرین آیة " والنار هى االسم العلم على مقر العذاب الذى أعده اهللا للكافرین والعصاة 
")١(.  

t {ومن اآلیات التى وردت فیها هذه المصاحبة قوله تعالى :  Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� xÿ x. (#θ ç/ ¤‹ x. uρ 
!$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& ( Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ $ pκ� Ïù tβρ à$ Î#≈ yz { :٣٩[البقرة . [  

’4 {وقال سبحانه :  n? t/  tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ Í hŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ  Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù 
Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz { :٨١[البقرة  .[  

š {وقال سبحانه :  Ï% ©! $# uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ !$ pκ ÷] tã y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& 
Í‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝ èδ $ pκ� Ïù tβρ à$ Î#≈ yz {  :٣٦[ األعراف . [  

β¨ {وقال عز من قائل :  Î) š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x.  s9 z Í_ øó è? öΝ ßγ ÷Ψ tã öΝ ßγ ä9≡ uθ øΒ r& Iω uρ Ν èδ ß‰≈ s9 ÷ρ r& 
z Ï iΒ «! $# $ \↔ ø‹ x© ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# 4 öΝ èδ $ pκ� Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  { :١١٦[آل عمران . [  

  ]. ٦[غافر: } y7Ï9≡x‹x.uρ ôM¤)ym àMyϑÎ=x. š�În/u‘ ’n?tã tÏ%©!$# (#ÿρã�xÿx. öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# {وقال سبحانه: 

وغیرها یجد أن هذا التركیب یدل على ( الكفار والمكذبین والعصاة  والناظر فى هذه اآلیات
الذین استكبروا على طاعة اهللا عز وجل ) والسر فى اختیار هذه المصاحبة هو اإلشعار بالمكث 

  الطویل والخلود فى هذه النار . 
 : " وأصحاب النار هم الذین ال یفارقونها فإن الصحبة تشعر بالمالزمة قال ابن عاشور

  .)٢(فأصحاب النار : المخلدون فیها "

  أصحاب اليمين / الميمنة   :
  قد ورد لفظ ( الیمین ) مع (أصحاب) فى تركیب ( أصحاب الیمین ) . 

: "یمین اإلنسان وغیره .. ابن سیده : الیمین : نقیض الیسار ...  اللسان والیمین كما فى
  .)٣(والمیمنة خالف األیسر والمیسرة "

  ب ( أصحاب الیمین ) فى أربع آیات . وقد ورد تركی

                                     
  . ٤١٦الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن بتصرف یسیر ص التطور  )١(
  . ٣٤٥ص  ٢٣التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٤٦٥،  ٤٦٤ص  ٩اللسان ج  )٣(



  

  

٣٧٦  

  ]. ٢٨، ٢٧[الواقعة: }  Ü=≈ptõ¾r&uρ ÈÏϑu‹ø9$# !$tΒ Ü=≈ptõ¾r& ÈÏϑu‹ø9$# ∩⊄∠∪ ’Îû 9‘ô‰Å™ 7ŠθàÒøƒ¤Χ {قال تعالى: 

  ] . ٩١،  ٩٠[الواقعة:   } Βr&uρ βÎ) tβ%x. ôÏΒ É=≈ptõ¾r& ÈÏϑuŠø9$# ∩⊃∪ ÒΟ≈n=|¡sù y7©9 ôÏΒ É=≈ptõ¾r& ÈÏϑuŠø9$#̈$! {وقال سبحانه  

Hω {وقال  :  Î) |=≈ pt õ¾ r& È Ïϑ uŠ ø9 $# ∩⊂∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ tβθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ {  :٤٠،  ٣٩ [المدثر [  .  

  والمقصود بأصحاب الیمین ( المؤمنون باهللا تعالى الذین یأخذون كتبهم بالیمین یوم القیامة) .

≈=Ü {قوله : وعبر عنهم أیضًا بتركیب ( أصحاب المیمنة ) وذلك فى  ys ô¹ r' sù Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# 
!$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 Ο¢ {] . وقوله تعالى :  ٨[الواقعة: } #$ èO tβ% x. z ÏΒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 

(# öθ |¹# uθ s? uρ Î� ö9 ¢Á9 $$ Î/ (# öθ |¹# uθ s? uρ Ïπ uΗ xq ö� uΚ ø9 $$ Î/ ∩⊇∠∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ pR ùQ   ] ١٨: ١٧[البلد  } #$

ذكر د عبر عنهم تارة بـ ( أصحاب الیمین ) وتارة بـ ( أصحاب المیمنة ) " للتفنن " كما وق
  .)٢(. وابن عاشور)١(األلوسى 

  وقد ذكر المفسرون بعض اآلراء فى هذه التسمیة .

  "فقیل : هم الذین یؤخذ بهم ذات الیمین إلى الجنة . 

  .)٣(نات"  وقیل : هم من أوتى كتابه بیمینه ، وقیل : هم أهل الحس

علم ألنهم یأخذون كتبهم بالیمین أأقواًال أخرى ، وما أمیل إلیه أنه أطلق علیهم هذه التسمیة واهللا  القرطبى وأورد

  ] .١٩،٢٠ [الحاقة:  } .Βr'sù ôtΒ š†ÎAρé& …çµt7≈tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹Î/ ãΑθà)u‹sù ãΠäτ!$yδ (#ρât�ø%$# ÷µu‹Î6≈tFÏ̈$ {كما قال تعالى:

هنا أن تركیب ( أصحاب الیمین ) صار من المصطلحات اإلسالمیة  الذكرومن الجدیر ب
التى ابتكرها القرآن الكریم ویدل على ( المؤمنین الذین یأخذون كتبهم بالیمین یوم القیامة ) ویأتى 

  على النقیض له مصطلح ( أصحاب الشمال ) . 

اللى بین لغة الشعر فى كتابه التطور الد عودة خلیل أبو عودةوقد أشار إلى ذلك د.  

                                     
  . ١٣٩ص  ١٤روح المعانى ج  )١(
  . ٢٩٨ص  ٢٧التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ١٩٨ص  ١٧الجامع للقرطبى ج  )٣(



  

  

٣٧٧  

  .)١(الجاهلى ولغة القرآن الكریم " 

  : وأخیرًا وبعد هذه الرحلة القرآنیة مع كلمة (أصحاب) أود أن أسجل بعض النقاط وهى 

إن كلمة (أصحاب) من الكلمات التى تحتاج إلى كلمة مصاحبة إلظهار داللتها لذا نجد  -١
ضع إال مصحوبة بكلمة أخرى مضافة إلیها أن هذه الكلمة لم تأت فى القرآن فى جمیع الموا

#tβ.  .. {باستثناء موضع واحد وردت موصوفة بجملة فعلیة فى قوله :  u� ö� ym ÿ… ã& s! Ò=≈ ys ô¹ r& 
ÿ… çµ tΡθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) “ y‰ ßγ ø9 $# $ oΨ ÏK ø�   ] .٧١[األنعام:  } #$

على هذا ویالحظ أنها تقبل كلمات كثیرة ترد فى صحبتها كما رأینا فى القرآن الكریم و  -٢
  فهى من الكلمات ذات المعدل الكبیر فى قبول المصاحبات اللغویة .

ساعدت المصاحبة اللغویة على تنوع داللة كلمة (أصحاب) وتوجیه داللتها مما أكسبها  -٣
  دالالت جدیدة ومتنوعة . 

نتج عن هذه المصطلحات تعبیرات سیاقیة اقتضاها المقام مثل [ أصحاب موسى ،  -٤
  ، وأصحاب القبور ] . أصحاب مدین

وكذلك نتج عنها بعض المصطلحات اإلسالمیة مثل [ أصحاب الیمین ، أصحاب الشمال ، 
  أصحاب الجنة ، أصحاب السعیر ، أصحاب النار ، أصحاب األعراف ] .

وكذلك بعض المصطلحات التى شاعت على أمور بعینها مثل [ أصحاب السبت ، أصحاب 
اب الرس ، أصحاب األیكة ، أصحاب الفیل ، أصحاب الحجر األخدود ، أصحاب الكهف ، أصح

 . [  

  أضغاث أحالم :
: "الضغث قبضة ریحان . أو حشیش أو قضبان وجمعه أضغاث .. وبه شبه قال الراغب 

  .)٢(األحالم المختلطة التى ال یتبین حقائقها "

لضعث الحلم : " أضغاث أحالم : الرؤیا التى ال یصح تأویلها الختالطها واوفى اللسان 
  .)٣(الذى ال تأویل له وال خیر فیه والجمع أضغاث "

                                     
   . ٥٣٥هلى ولغة القرآن الكریم ص التطور الداللى بین لغة الشعر الجا )١(
  . ٣٣٣المفردات ص  )٢(
  . ٥٠٨ص  ٥اللسان ج  )٣(



  

  

٣٧٨  

حالم .. والرؤیا والحلم عبارة عن ما یراه أ" الحلم والحلم : الرؤیا والجمع  ابن منظورأما الحلم فیقول 
النائم فى نومه من األشیاء ولكن غلبت الرؤیا على ما یراه من الخیر والشىء الحسن، وغلب الحلم على ما 

  .)١(ه من الشر والقبیح . ویستعمل كل واحد منهما موضع اآلخر "یرا

وقد جمعت المصاحبة بین الكلمتین ( أضغاث أحالم) وتكرر ذلك فى موضعین من القرآن 

#) {الكریم فقد ورد فى سیاق الحدیث عن رؤیا الملك فى قصة یوسف علیه السالم  þθ ä9$ s% ß]≈ tó ôÊ r& 

5Ο≈ n= ôm r& ( $ tΒ uρ ß øt wΥ È≅ƒ Íρ ù' tG Î/ ÄΝ≈ n= ôm F{ $# t Ïϑ Î=≈ yè Î/  { :٤٤[ یوسف . [  

فى معنى اآلیة : " یقول تعالى ذكره قال المأل الذین سألهم ملك مصر عن قال الطبرى 
  )٢(رؤیاك هذه أضغاث أحالم یعنون  أنها أخالط رؤیا كاذبة الحقیقة لها " ،ر رؤیاهبیتع

  فى تفسیر ( أضغاث أحالم ) نحو ذلكالقرطبى وقد أورد 

  " فعن عطاء : إن أضغاث األحالم الكاذبة المخطئة .

وعن ابن عباس :، یعنى بها  الكاذبة إن الرؤیا منها حق ومنها أضغاث أحالم یعنى بها 
≅ö {وقد وصف الكفار القرآن الكریم بذلك قال تعالى :  )٣(الكاذبة  t/ (# þθ ä9$ s% ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈ n= ôm r& È≅ t/ 
çµ1 u� tI øù $# ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$ x© $ uΖ Ï? ù' uŠ ù= sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& tβθ ä9 ¨ρ F{   ] . ٥[األنبیاء: } #$

  وعلى هذا فتركیب ( أضغاث أحالم ) یدل على ( األحالم المختلطة الكاذبة ) .

  عابر سبيل  :
  .)٤(: "أصل العبر تجاوز من حال إلى حال "یقول الراغب 

السبیل یعبرها عبورًا شقها؛ وهم  : " ورجل عابر سبیل أى مار الطریق وعبروفى اللسان 
  .)٥(عابروا سبیل وعبار سبیل "

                                     
  . ٥٧٤،  ٥٧٣ص  ٢المصدر السابق ج  )١(
  . ٢٢٦ص  ١٢تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ١٩٩ص  ٩الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ٣٥٨المفردات ص  )٤(
  . ٥٥ص  ٦اللسان ج  )٥(



  

  

٣٧٩  

 {وقد جمعت المصاحبة بین اللفظین فى تركیب ( عابرى سبیل ) وقد ورد فى قوله تعالى :  

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ ç/ t� ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t�≈ s3 ß™ 4 ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? Ÿω uρ 

$ ·7 ãΨ ã_ �ω Î) “ Ì� Î/$ tã @≅‹ Î6 y™ 4 ®L ym (#θ è= Å¡ tF øó s?... {  :٤٣[النساء  . [  

فسر العلماء ( عابرى السبیل ) بمعنیین  فمنهم من فسره بالمسافر ، ومنهم من فسره بالمار 
  فى طریق المسجد .

لسبیل المسافر : " اختلف العلماء فى قوله " ِإال َعاِبِري َسِبیٍل " فقیل : عابر اقال القرطبى 
وال یصلح ألحد أن یقرب الصالة وهو جنب إال بعد االغتسال إال المسافر فإنه یتیمم ، وقیل : 

  .)١(عابر السبیل الخاطر المجتاز "

: " وعابر السبیل فى كالم العرب المسافر حین سیره فى سفره مشتق من  وقال ابن عاشور
سر ( عابرى سبیل ) بمارین فى طریق . وقال: العبر وهو القطع واالجتیاز ، ومن العلماء من ف

المراد منه طریق المسجد ، وجعلوا اآلیة رخصة فى مرور الجنب فى المسجد إذا كان قصده 
  .)٢(المرور ال المكث "

وعلى كال الرأیین فالمصاحبة قائمة بین اللفظین وهى مصاحبة اعتیادیة فالعابر البد له من 
  یق فى السفر أم فى طریق المسجد.طریق یعبره سواء أكان ذلك الطر 

***  

  علم اليقين :

  .)٣(: " العلم : إدراك الشىء بحقیقته "عرف الراغب بقوله 

  .)٤(: " والعلم : نقیض الجهل " وفى اللسان

Ν§  {وقد ورد تركیب ( علم الیقین ) فى قوله تعالى :  èO �ξ x. t∃ ôθ y™ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊆∪ �ξ x. öθ s9 

                                     
  . ٢٠٦ص  ٥الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٦٣ص  ٥یر والتنویر ج التحر  )٢(
  . ٣٨٤المفردات ص  )٣(
  . ٤١٥ص  ٦اللسان ج  )٤(



  

  

٣٨٠  

tβθ ßϑ n= ÷è s? zΝ ù= Ïæ È É) u‹ ø9   ] .٥،  ٤[التكاثر: }  #$

: " یقول تعالى : ما هكذا ینبغى أن تفعلوا أن یلهیكم التكاثر أیها الناس لو قال الطبرى 
تعلمون أیها الناس علمًا یقینًا أن اهللا باعثكم یوم القیامة من بعد مماتكم من قبوركم وما ألهاكم 

نتهاء إلى أمره ونهیه ورفض الدنیا إشفاقا على التكاثرعن طاعة اهللا ربكم ولسارعتم إلى عبادته واال
  .)١(أنفسكم من عقوبته "

ضافة ( علم) إلى (الیقین) إضافة بیانیة فإن  یقول ابن عاشوروعن هذه المصاحبة  : " وإ
نتم فیه ولكن علمهم بأحوالهم جهل أالیقین علم أى لو علمتم علما مطلقا للواقع لبان لكم شنیع ما 

  .)٢(یالت "مركب من أوهام وتخ

وتوحى هذه المصاحبة باإلنكار على من قصر فى تحصیل العلم الصحیح وقد أشار ابن 
  .)٣(عاشور إلى ذلك بقوله : " وفى هذا نداء علیهم بالتقصیر فى اكتساب العلم الصحیح "

هذا وقد اصطلح العلماء على جعل كلمة (علم الیقین) "اسما اصطالحیا لما أعطاه الدلیل 
فقال : " واعلم أن هذا المركب هو  ابن عاشوركد ذلك أوقد   )٤(ور على ماهى علیه "بتصور األم

  .)٥((علم الیقین) نقل فى االصطالح العلمى فصار لقبا لحالة من مدركات العقل "

وقد عد ابن القیم مراتب الیقین وهى : " حق الیقین وعلم الیقین وعین الیقین ، .... أولها 
ام به بحیث ال یعرض له شك وال شبهه تقدح فى تصدیقه كعلم الیقین علمه وهو التصدیق الت

  .)٦(بالجنة مثًال وتیقنهم بأنها دار المتقین ومقر المؤمنین فهذه مرتبة العلم "

وقد قامت المصاحبة بدور فعال فى تكوین هذا المصطلح ألن معنى هذا التركیب ال یتأتى 
  إال بمجموع الكلمتین . 

ضافة  رأشار ابن عاشو وقد  إلى أن معنى هذا المركب :" محصل ما تدل علیه كلمتاه وإ

                                     
  . ٢٨٥س  ٣٠تفسیر الطبرى ج  )١(
   .٥٢٢ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة )٣(
  . ٢٠١التعریفات ص  )٤(
  . ٥٢٢ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )٥(
  . ١٢٠،   ١١٩التبیان فى أقسام القرآن ص  )٦(



  

  

٣٨١  

  .)١(إحداهما إلى األخرى "

***  

هللا :   معاذ 

: "عاذ به یعوذ عوذا وعیاذا ومعاذا : الذ به ولجأ إلیه واعتصم ، ومعاذ اهللا قال ابن منظور
  .)٢(أى عیاذا باهللا "

رض الحدیث عن قصة یوسف علیه وقد تكرر هذا التركیب فى القرآن الكریم مرتین فى مع
الذى قال فیه یوسف علیه السالم هذا التعبیر عندما راودته امرأة العزیز السالم والموضع األول 

çµ {عن نفسها ، قال تعالى :  ø? yŠ uρ≡ u‘ uρ  ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷� t/  tã  Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ ÏM s) ¯= yñ uρ šU≡ uθ ö/ F{ $# 
ôM s9$ s% uρ |M ø‹ yδ š� s9 4 tΑ$ s% sŒ$ yè tΒ «!   ] .٢٣[یوسف: }......#$

  .)٣(: " أى أعتصم باهللا من الذى تدعونى إلیه وأستجیر به منى " قال الطبرى

  .)٤(: " أى أعوذ باهللا عز وجل معاذا مما تریدین منى " وقال األلوسى

وعن السر فى التعبیر بهذا التركیب یقول األلوسى : " وهذا اجتناب منه علیه السالم على 
  .)٥(شارة إلى التعلیل بأنه منكر هائل یجب أن یعاذ باهللا جل وعال للخالص منه "أتم الوجوه وإ 

والموضع الثانى الذى قال فیه یوسف علیه السالم عندما عرض علیه إخوته أن یأخذوا 

$tΑ {: واحدا منهم بدًال من أخیهم الذى وجد فى رحله صواع الملك قال تعالى  s% sŒ$ yè tΒ «! $# β r& 

x‹ è{ ù' ¯Ρ �ω Î)  tΒ $ tΡ ô‰ y` uρ $ oΨ yè≈ tF tΒ ÿ… çν y‰Ψ Ïã !$ ¯Ρ Î) # ]Œ Î) šχθ ßϑ Î=≈ sà   ]. ٧٩[ یوسف:  }  9©

إن الناظر إلى تعبیر ( معاذ اهللا ) یجد أن المصاحبة بین اللفظین وطیدة حیث " إن اهللا  وفى الواقع
فى  لذا نجد أن معاذ " من المصادر التى لم ترد )٦(عز وجل معاذ من عاذ به وملجأ من لجأ إلیه "

                                     
  . ١٥٠ص  ٢٩التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٥١٠ص  ٦اللسان ج  )٢(
  . ١٨٢ص  ١٢تفسیر الطبرى ج  )٣(
  . ٤٠٢ص  ٦روح المعانى ج  )٤(
  . المصدر السابق نفسه  )٥(
  . ٥١١ص  ٦اللسان ج  )٦(



  

  

٣٨٢  

  .)١(استعمالهم مضافة لغیر اسم الجاللة .. فأجریت مجرى األمثال فى لزومها لهذه اإلضافة "

وعلى ذلك فهذا التركیب ( معاذ اهللا ) یستعمل فى الداللة على ( طلب اللجوء واالستعاذة من 
  العبد باهللا تعالى السیما عند التعرض للفتن والمعاصى) . 

***  

  عين القطر :

  .)٢(: "والقطر ، بالكسر : النحاس الذائب ، وقیل ضرب منه "ورقال ابن منظ

وقد ورد هذا التركیب ( عین القطر) فى سیاق الحدیث عن النعم التى أعطاها اهللا عز وجل 
  لسلیمان علیه السالم . 

  ] ١٢[سـبأ: } z≈yϑø‹n=Ý¡Ï9uρ yxƒÌh�9$# $yδ–ρß‰äî Ö�öκy− $yγãm#uρu‘uρ (Ö�öκy− $uΖù=y™r&uρ …çµs9 t÷tã (Ì�ôÜÉ)ø9$# {قال تعالى:

  .)٣(ذكر المفسرون أن المقصود بعین القطر : " معدن النحاس "

والسر فى المصاحبة بین اللفظین هنا " ألن اهللا سبحانه أساله كما أالن الحدید لداود فنبع 
  .)٤(كما ینبع الماء من العین فلذلك سمى عین القطر باسم ما آل إلیه"

إلى أن الذى جمع بین اللفظین فى هذا التركیب هو المجاز ، فیقول:  ابن عاشوروقد ذهب 
" ( وعین القطر) لیست عینًا حقیقیة ولكنها مستعارة لمصب ما یصهر فى مصانعه من النحاس 
حتى یكون النحاس المذاب سائًال خارجًا من فساقى ونحوها من األنابیب كما یخرج الماء من العین 

لى إصهاره فال یزال یسیل لیصنع له آنیة وأسلحة ودرقًا وما ذلك إال لشدة إصهار النحاس وتوا
صهار خارقین للمعتاد بقوة إلهیة شبه اإلصهار بالكهرباء أو باألسنة الناریة الزرقاء وذلك  بإذابة وإ

  .)٥(ما لم یؤته ملك من ملوك زمانه "

باآلثار أنه تعالى جعل الرأى األول فقاال : " والظاهر المؤید  وقد رجح أبو حیان واأللوسى

                                     
  . ١٦٤ص  ١التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٤١٠ص  ٧اللسان ج  )٢(
  . ٢٩١ص  ١١ روح المعانى ج، وینظر :  ٥٩٦ص  ٣الكشاف ج  )٣(
  . ٢٩١ص  ١١روح المعانى ج  )٤(
  . ١٥٩ص  ٢٢التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٣٨٣  

  .)١(له فى معدنه عینًا تسیل كعیون الماء داللة على نبوته "

***  

  عين اليقين :

�χ {ورد هذا التركیب فى قول اهللا تعالى :  ãρ u� tI s9 zΟŠ Ås pg ø: $# ∩∉∪ ¢Ο èO $ pκ ¨Ξ ãρ u� tI s9 š ÷ tã 
È É) u‹ ø9   ] .  ٦،٧[التكاثر:  } #$

الذى ال یشوبه تردد . فلفظ عین مجاز عن حقیقة  عین الیقین : الیقین  قال ابن عاشور :
  .)٢(الشىء الخالصة غیر الناقصة وال المشابهة "

ضافة (عین) إلى ( الیقین) بیانه كإضافة ( حق) إلى (الیقین)  وعن هذه اإلضافة یقول : " وإ
  مصطلح ( عین الیقین ) .  الجرجانى وقد عرف )٣("

  .)٤(ف "بقوله هو : " ما أعطته المشاهدة والكش

عند حدیثه عن  ابن القیمو(عین الیقین) هو المرتبة الثانیة من مراتب الیقین التى أشار إلیها 
مراتب الیقین فقال : " والمرتبة الثانیة عین الیقین وهى مرتبة الرؤیة والمشاهدة ... وبین هذه 

ین للبصر ... وهذه المرتبة المرتبة والتى قبلها فرق ما بین العلم والمشاهدة فالیقین للسمع وعین الیق
هى المرتبة التى سألها إبراهیم الخلیل ربه أن یریه كیف یحیى الموتى لیحصل له مع علم الیقین 

  .)٥(عین الیقین "

  غسق الليل :

  تشیر مادة ( غسق ) إلى الظلمة .

: " الغین والسین والقاف أصل صحیح یدل على ظلمة . فالغسق الظلمة ، قال ابن فارس 
  .)٦(سق : اللیل ، ویقال : غسقت عینه :، أظلمت"والغا

                                     
  . ٢٥٤ص  ٧، والبحر المحیط ج  ٢٩٢ص  ١١روح المعانى ج  )١(
  . ٥٢٣ص  ٣٠ج  لتنویرالتحریر وا )٢(
  . نفسه ٥٢٣ص  ٣٠المصدر السابق ج  )٣(
  . ٢٠٦التعریفات ص  )٤(
  . ١٢٠،  ١١٩القرآن ص التبیان فى أقسام  )٥(
  . ٧٨٧المقاییس ص  )٦(



  

  

٣٨٤  

  : " وغسق اللیل یغسق غسقًا وغسقا وغسقانا وأغسق  . وقال ابن منظور 

  .)١(: انصب وأظلم ... وغسق اللیل :، ظلمته ، وقیل أول ظلمته "عن ثعلب 

لیل) والناظر فى المعنى المعجمى لكلمة ( غسق ) یدرك عالقة المصاحبة بینها وبین لفظ (ال
تى مع اللیل ، أفالمصاحبة بینهما كما هو ظاهر اعتیادیة فالغسق یدل على الظلمة ، والظلمة ت

  ولقوة المصاحبة بین اللفظین نجد أنهم سموا اللیل بالغاسق كما ذكر ابن فارس . 

 {وقد أتى القرآن الكریم بالمصاحبة بین اللفظین فى تركیب (غسق اللیل ) فى قوله تعالى : 
ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È, |¡ xî È≅ ø‹ ©9   ] . ٧٨[ االسراء: } ....#$

قال صاحب زاد المسیر : " فأما غسق اللیل فظالمه . وفى المراد بالصالة المتعلقة بغسق 
  . )٢(اللیل ثالثة أقوال : أحدها : العشاء ، والثانى : المغرب ، والثالث : المغرب والعشاء "

أنه وقت العشاء حیث قال : " إلى غسق اللیل أى إلى شدة ظلمته ...  األلوسى وقد  رجح
  .)٣(وهو وقت العشاء "

وقد استفاد األلوسى من المصاحبة اللغویة فى هذا التركیب لترجیح رأیه الذى أشار إلى أنه 
كما  رأى الجمهور حیث قال : " والمعتمد علیه عند جمهور المفسرین أن غسق اللیل وقت العشاء

  .)٤(ینبئ عنه إقحام الغسق وعدم االكتفاء بإلى اللیل "

وهنا یظهر دور المصاحبة اللغویة فى تحدید الداللة فى هذا السیاق . واالستفادة منها فى 
  استنباط األحكام الشرعیة . 

  الجب : ةغياب
فى : "وغیابة كل شىء : قعره منه كالجب والوادى وغیرهما ، تقول وقعنا قال ابن منظور

  .)٥(غیبة ، وغیابة أى هبطة من األرض "

                                     
  . ٦٢٤ص  ٦اللسان ج  )١(
  . ٧٣ص  ٥زاد المسیر ج  )٢(
  . ١٢٧ص  ٨روح المعانى ج  )٣(
  . بتصرف یسیر ١٢٧ص  ٨المصدر السابق ج  )٤(
  . ٧٠٥ص  ٦اللسان ج  )٥(



  

  

٣٨٥  

  .)١(أما الجب فهو " البئر"

وقد جمعت المصاحبة بین اللفظین فى القرآن الكریم فى تركیب ( غیابة الجب ) وذلك فى سیاق 
ُمْ  {. قال تعالى مبینًا ما اتفق علیه إخـوة یوسف الحدیث عن قصة یوسف علیه السالم  ْه ِن قَالَ قَائِلٌ م

َقْ  ِلِينَ ال ت ُمْ فَاع ْت ُن ارَةِ ِإنْ ك َعْضُ السَّيَّ ِطْهُ ب َق َلْت ابَتِ الْجُبِّ ي َيَ   } تُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غ
  ] .  ١٠[ یوسف:

$ {وقال تعالى :       £ϑ n= sù (#θ ç7 yδ sŒ  Ïµ Î/ (# þθ ãè uΗ ød r& uρ β r& çνθ è= yè øg s† ’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî É b= èg ø: $# 4 !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ 

Ïµ øŠ s9 Î) Ο ßγ ¨Ζ t⁄ Î m6 t⊥ çF s9 öΝ Ïδ Ì� øΒ r' Î/ # x‹≈ yδ öΝ èδ uρ Ÿω tβρ á� ãè ô± o„  { :١٥[یوسف . [  

  .)٢(: " هى غوره وما غاب منه عن عین الناظر وأظلم من أسفله " الزمخشرى قال
  .)٣(: " الغیابة هى ما غاب عن البصر من شىء والمراد : قعر الجب " وقال ابن عاشور

  ه المصاحبة یقول صاحب فتح القدیر :، وعن السر فى الجمع بین اللفظین فى هذ
" وجمع بین الغیابة والجب مبالغة فى أن یلقوه فى مكان من الجب شدید الظلمة حتى ال 

  .)٤(یدركه نظر الناظرین "

  إلى هذا أیضًا .  )٥(" القرطبىوقد ذهب  

  وبهذا یظهر لنا القیمة اللغویة التى أشارت إلیها هذه المصاحبة . 
ذكر أن المصاحبة هنا مصاحبة اعتیادیة فالجب البد له من غیابة وعلى هذا ومن الجدیر بال
  فالجمع بینهما الزم .

  فصل الخطاب :
: "الفاء والصاد والالم كلمة صحیحة تدل على تمییز الشىء من الشىء قال ابن فارس 

بانته عنه "   .)٦(وإ

فصل الحاجز بین الشیئین : " الفصل بون ما بین الشیئین .. ابن سیده : ال وقال ابن منظور

                                     
  . ١١ص  ٢المصدر السابق ج  )١(
  . ٤٤٨ص  ٢الكشاف ج  )٢(
  . ٢٢٥ص  ١٢ج التحریر والتنویر  )٣(
  . ٨ص  ٣فتح القدیر ج  )٤(
  . ١٣٢ص  ٩الجامع للقرطبى ج  )٥(
  . ٨١٨المقاییس ص  )٦(



  

  

٣٨٦  

  .)١(.. والفصل : القضاء بین الحق والباطل  "

وقد ورد تركیب ( فصل الخطاب ) فى القرآن الكریم فى سیاق الحدیث عن نعم اهللا تعالى لنبیه داود 
  ]. ٢٠[ّص: } #$:tΡ÷Šy‰x©uρ …çµs3ù=ãΒ çµ≈oΨ÷�s?#uuρ sπyϑõ3Åsø9$# Ÿ≅óÁsùuρ É>$sÜÏƒø$ {قال تعالى : علیه السالم . 

  ما ذكره من آراء فى تفسیر (فصل الخطاب) وهى :  صاحب زاد المسیرأورد 

  بیان الكالم أوا لبیان الكافى فى كل غرض مقصود. - ٢علم القضاء والعدل .   - ١"

  .)٢(تكلیف المدعى البینة والمدعى علیه الیمین  " -٣

لخص الذى یتبینه من : " فمعنى فصل الخطاب البین من الكالم الم وقال الزمخشرى
یخاطب به وال یلتبس علیه ، وقیل : فصل الخطاب : الفاصل من الخطاب الذى یفصل بین 
الصحیح والفاسد والحق والباطل والصواب والخطأ وهو كالمه فى القضایا والحكومات وتدابیر 

  .)٣(الملك والمشورات  "

یحتمل هذه اآلراء وعلى هذا والناظر فیما ذكره المفسرون یرى أن تركیب ( فصل الخطاب) 
كان ذلك فى القضاء أم أفالتركیب یستعمل فى الداللة على كل كالم فصل بین الحق والباطل سواء 

نه لم یرد فى معناه "خبر عن أفى المحاورة أم فى الخطب . وقد أشار الطبرى إلى ذلك وبین 
اهللا فیقال أوتى داود فصل الرسول صلى اهللا علیه وسلم ثابت فالصواب أن یعم الخبر كما عمه 

  .)٤(الخطاب فى القضاء والمحاورة والخطب "

  : )٥( الخنساء وقد ورد هذا التركیب فى قول

ــدا  فصــل الخطاب إذا التبس  فألبكینـــــك سیـ

والذى سوغ المصاحبة بین اللفظین هو أن الفصل كما ذكر فى معناه " التمییز بین الشیئین  
فصل بمعنى المفصول .. ألنهم قالوا : كالم ملتبس وفى كالمه لبس . وقیل الكالم البین : 

                                     
  . ١١٢ص  ٧اللسان ج  )١(
  . ١١٢،  ١١١ص  ٧زاد المسیر ج  )٢(
  . ١٠ص  ٤الكشاف ج  )٣(
  . ١٤١ص  ٢٣تفسیر الطبرى ج  )٤(
لبنان الطبعة األولى  – بیروتالكتب العلمیة دار  –دیوان الخنساء  شرح وتحقیق عبد السالم الحوفى  شرح )٥(

  . ٦٣م ص ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥



  

  

٣٨٧  

  .)١(والملتبس : المختلط فقیل فى نقیضه فصل أى مفصول بعضه من بعض "

***  

هللا :   فطرة 
  .)٢(: "فطر اهللا الخلق فطرًا من باب قتل خلقهم واالسم الفطرة بالكسر"قال الفیومى 
بداعه على هیئة مترشحة  لفعل من  : " وفطر اهللا الخلق وهو وقال الراغب إیجاده الشىء وإ

  .)٣(األفعال "

 óΟÏ%r'sù y7yγô_uρ ÈÏe$#Ï9 4$Zÿ‹ÏΖym |Nt�ôÜÏù «!$# ÉL©9$# t�sÜsù { بین اللفظین فى قوله تعالى : وقد جمعت المصاحبة

}̈ $̈Ζ9$# 4$pκö�n=tæ Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù=y⇐Ï9 4«!$# š�Ï9≡sŒ ÚÏe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅Å3≈s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ{:٣٠[الروم [  

  .)٤(:" الفطرة فى األصل الخلقة والمراد بها هنا الملة وهى اإلسالم والتوحید "صاحب فتح القدیرقال 
" فوصف اإلسالم بأنه فطرة اهللا  یقول ابن عاشوروعن إطالق هذا التركیب على (اإلسالم) 

ر على مقتضى الفطرة العقلیة وأما تشریعاته وتفاریعه فهى : إما معناه أن أصل االعتقاد فیه جا
ما أن تكون لصالحه مما ال  أمور فطریة أیضًا أى جاریة على وفق ما یدركه العقل ویشهد به وإ
ینافى فطرته وقوانین المعامالت فیه هى راجعة إلى ما تشهد به الفطرة ألن طلب المصالح من 

  .)٥(الفطرة "
إلى ذلك فقال " وكون اإلسالم هو  أشار ابن عاشورم بهذه التسمیة وقد وقد تمیز اإلسال

الفطرة ومالزمة أحكامه لمقتضیات الفطرة صفة اختص بها اإلسالم من بین سائر األدیان فى 
تفاریعه أما أصوله فاشتركت فیها األدیان اإللهیة .. فاإلسالم عام خالد مناسب لجمیع العصور 

صالح بجمیع األمم وال یستتب ذلك إال إذا بنیت أحكامه على أصول وصالح لجمیع  العصور و 
الفطرة اإلنسانیة لیكون صالحًا للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف الفطرة أن یكون 

  .)٦(اإلسالم سمحًا یسرًا ألن السماحة والیسر مبتغى الفطرة "

د على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو ما من مولود إال یوللذا یقول النبى صلى اهللا علیه وسلم " 

                                     
  . ١٠ص  ٤الكشاف ج  )١(
  . ٢٨٣المصباح المنیر ص  )٢(
  . ٤٢٨المفردات ص  )٣(
  .  ٢٢٤ص  ٤فتح القدیر ج  )٤(
   . ٩١ص  ٢١التحریر والتنویر ج  )٥(
  .  ٩٢المصدر السابق نفسه ص  )٦(



  

  

٣٨٨  

َرَ النَّاسَ عنه " ... " ثم قرأ أبو هریرة رضى اهللا یمجسانه  َليْهَا ِفطْرَتَ هللاَِّ الَّتِي فَط   .   )١(اآلیة" " .... عَ

   ***  

  قرآن الفجر   :

ÉΟ {جمعت المصاحبة بین اللفظین فى قول اهللا تعالى :  Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 $# 
4’ n< Î) È, |¡ xî È≅ ø‹ ©9 $# tβ# u ö� è% uρ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¨β Î) tβ# u ö� è% Ì� ôf xÿ ø9 $# šχ% x. # YŠθ åκ ô¶ tΒ  { :٧٨[ االسراء  [  

  والمقصود بهذا التركیب صالة الفجر .

  .)٢(: " وقرآن الفجر " : صالة الفجر "قال الزمخشرى 

  وعن السر فى تسمیتها بذلك . 

ت قرآنًا وهو القراءة ألنها ركن كما سمیت ركوعًا وسجودًا وقنوتًا .. : " سمی قال الزمخشرى
ویجوز أن یكون " قرآن الفجر " حثًا على طول القراءة فى صالة الفجر لكونها مكثورًا علیها لیسمع 

  .)٣(الناس القرآن فیكثر الثواب ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة  "

إشارة إلى أنه یطلب فیها من تطویل القراءة ما لم یطلب  أن التعبیر بذلك "وذكر األلوسى 
  .)٤(فى غیرها وهو حسن  "

: " وخص ذكر ذلك بصالة الفجر دون غیرها ألنها یجهر بالقرآن فى وقال ابن عاشور 
جمیع ركوعها وألن سنتها أن یقرأ بسور من طوال المفصل فاستماع القرآن للمأمومین أكثر فیها 

  .)٥(فذ أكثر أیضًا "وقراءته لإلمام وال

وعلى هذا فتركیب ( قرآن الفجر) فى السیاق القرآنى یراد به ( صالة الصبح ) وهنا مالحظة إن 
هذا التركیب قد انتشر بین الناس فى هذا األیام وأطلقوه على ما یتلى من القرآن فى إذاعة القرآن الكریم 

ذا أطلق بین عامة الناس ( قرآن وهذا الفهم على غیر مراد الفجر) فهو ذلك . المصریة فى وقت السحر وإ

                                     
  . متفق علیه  ٩٠دیث رقم ح ٢٠ص  ١مشكاة المصابیح ج  )١(
  .  ٣٥ص  ٣الكشاف ج  )٢(
  . المصدر السابق نفسه  )٣(
  . ١٣٠ص  ٨روح المعانى ج  )٤(
  . ١٨٣ص  ١٥التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٣٨٩  

   القرآن الكریم.

***  

  قرة أعين :
  .)١("وقرت العین قرة بالضم وقرورا بردت سرورًا .. وأقر اهللا العین بالولدقال الفیومى : " 

: " قال ابن سیده :، وقرت عینه تقر ... وقرت تقر قرة وقرة .. وهى ضد  وفى اللسان
شتقاق ذلك فقال بعضهم : معناه بردت وانقطع بكاؤها واستحرارها بالدمع سخنت . واختلفوا فى ا

فإن للسرور دمعة باردة وللحزن دمعة حارة ، وقیل : هى من القرار ، أى رأت ما كانت متشوقة 
  إلیه فقرت ونامت . 

تى حوأقر اهللا عینه وبعینه ، وقیل : أعطاه حتى تقر فال تطمح إلى من هو فوقه ، ویقال :
  وال تسخن " . تبرد

وقال بعضهم : قرت عینه مأخوذ من القرور ، وهو الدمع البارد یخرج مع الفرح ، وقیل: هو 
  من القرار ، وهو الهدوء . 

: أبرد اهللا دمعته ألن دمعة السرور باردة . وأقر اهللا عینه مشتق من القرور وقال األصمعى 
  وهو الماء البارد ... 

: ماقرت به . والقرة :، كل شىء قرت به عینك والقرة :، مصدر وعین قریرة : قارة ، وقرتها 
  .)٢(قرت العین قرة " 

t {: وقد ورد تركیب ( قرة أعین) فى قوله تعالى  Ï% ©! $# uρ šχθ ä9θ à) tƒ $ oΨ −/ u‘ ó= yδ $ oΨ s9 ô ÏΒ 
$ uΖ Å_≡ uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈ −ƒ Í h‘ èŒ uρ nο §� è% & ã ôã r& $ oΨ ù= yè ô_ $# uρ š É) −F ßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) { ٧٤فرقان:[ال . [  

كیف تكون الذریة واألزواج قرة للعین بقوله " اإلنسان إذا بورك له فى ماله  القرطبى بین
وولده قرت عینه بأهله وعیاله حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فیها أمانیه من جمال وعفة 

لدنیا لم ونظر وحوطة أو كانت عنده ذریة محافظون على الطاعة معاونون على وظائف الدین وا
یلتفت إلى زوج أحد وال إلى ولده فتسكن عینه عن المالحظة وال تمتد عینه إلى ما ترى فذلك حین 

                                     
  . ٢٩٥المصباح المنیر ص  )١(
  . ٣٠٤ص  ٧اللسان ج  )٢(



  

  

٣٩٠  

  .)١(قرة العین وسكون النفس " 

: " وقرة العین كنایة عن السرور والفرح وهو مأخوذ من القر وهو البرد ألن وقال األلوسى 
  .)٢( تعالى عینه " دمعة السرور باردة ، ولذا یقال فى ضده : أسخن اهللا

وقد ورد تركیب ( قرة أعین) فى سیاق الحدیث عن النعیم الذى أعده اهللا تعالى لقوام اللیل 

 :} Ÿξ sù ãΝ n= ÷è s? Ó§ øÿ tΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷z é& Μ çλ m;  Ï iΒ Íο §� è% & ã ôã r& { :١٧[السجدة . [  

  . )٣(: " وقرة األعین : كنایة عن المسرة "  قال ابن عاشور

فى هذا المقام أن المصاحبة اللغویة قد تكررت بین اللفظین فى صور  لذكرومن الجدیر با
متعددة فى القرآن الكریم مما یدل على االرتباط الوثیق بینهما فقد ورد تركیب (قرة عین) فى قولـه 

ÏM {تعالى :  s9$ s% uρ ßN r& t� øΒ $# šχ öθ tã ö� Ïù ßN §� è% & ÷ tã ’ Í k< y7 s9 uρ ( Ÿω çνθ è= çF ø) s? # |¤ tã β r& !$ oΨ yè xÿΖ tƒ 

÷ρ r& … çν x‹ Ï‚ −G tΡ # V$ s! uρ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã� ãè ô± o„  { :٩[القصص .[  

فى تفسیر اآلیة :"وقرة العین كنایة عن السرور وهى كنایة ناشئة عن  یقول ابن عاشور
ضدها وهو سخنة العین التى هى أثر البكاء الالزم لألسف والحزن فلما كنى عن الحزن بسخنة 

  اء بالسوء : أسخن اهللا عینه . العین فى قولهم فى الدع

ثم كنوا عن السرور بضد هذه الكنایة فقالوا :، قرة عین وأقر اهللا عینه فحكى القرآن ما فى 
لغة امرأة فرعون من داللة على معنى المسرة الحاصلة للنفس ببلیغ ما كنى به العرب عن ذلك وهو 

  .)٤(: قرة عین " 

 ( الفعل + الفاعل )القرآن الكریم وردوهما فى صورة ومما یدل على التالزم بین اللفظین فى 
.  

≈y7  {قال تعالى :  uΖ ÷è y_ t� sù #’ n< Î) y7 Ï iΒ é& ö’ s1 §� s) s? $ pκ ß] ø‹ tã Ÿω uρ tβ t“ øt rB {  :٤٠[ طـه [  

                                     
  . ٨٢ص  ١٣الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٥١ص  ١٠روح المعانى ج  )٢(
  . ٢٣٠ص  ٢١والتنویر ج التحریر  )٣(
  . ٧٨ص  ٢٠ج  المصدر السابق )٤(



  

  

٣٩١  

çµ≈tΡ {وقال تعالى :   ÷ŠyŠt�sù #’n<Î) ÏµÏiΒé& ö’s1 §�s)s? $yγãΨøŠtã Ÿωuρ šχ t“óss?  {  :١٣[القصص [  

y7 {وقال تعالى :  Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& §� s) s? £ åκ ß] ãŠ ôã r& Ÿω uρ �χ t“ øt s† { :٥١[األحزاب . [  

***  

  مقام إبراهيم :
  ورد هذا التركیب فى القرآن الكریم مرتین . 

ρ#) {قال تعالى :  ä‹ Ïƒ ªB $# uρ  ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) ’ ~? |Á ãΒ {  :١٢٥[ البقرة. [  

ÏµŠ {وقال سبحانه :   Ïù 7M≈ tƒ# u ×M≈ uΖ É i� t/ ãΠ$ s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î)  { :٩٧[ آل عمران. [  

نه الحجر الذى تعرفه الناس أ: " اختلف فى تعیین المقام على أقوال أصحها  قال القرطبى
  .)١(واف القدوم"ط الیوم الذى یصلون عنده ركعتى

: "والمقام مفعل من القیام یراد به المكان أى مكان قیامه وهو الحجر الذى  وقال األلوسى
فع علیه إبراهیم علیه السالم حین ضعف من رفع الحجارة التى كان ولده إسماعیل یناوله إیاها ارت

  .  )٢(فى بناء البیت وفیه أثر قدمیه .. وهو قول جمهور المفسرین"

وعلى هذا فتركیب ( مقام إبراهیم ) مصطلح یطلق على الحجر الذى وقف علیه إبراهیم علیه 
الموضع المعروف الذى یصلى عنده الناس الیوم ركعتى طواف القدوم  السالم عند بنائه الكعبة وهو

... حتى إذا أتینا البیت معه استلم الركن ، ویؤید هذا ما روى عن جابر رضى اهللا عنه قال : " 
وا {: فطاف سبعًا فرمل ثالثًا ومشى أربعًا ثم تقدم إلى مقــام إبراهیم فقــرأ  اتَّخِذُ َقَامِ  وَ مِنْ م

اهِ  َلّىً ِإبْرَ : أنه قرأ فى الركعتین وفى روایةفصلى ركعتین فجعل المقام بینه وبین البیت  } يمَ مُص
≅öو " " ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد "  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 $#...  ")٣(.  

***  

  
  

  ليلة القدر :

                                     
  . ١١٢ص ٢الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٣٧٧ص  ١روح المعانى ج  )٢(
  . ( صحیح )  ٢٥٥٥رقم  ٧٤ص  ٢مشكاة المصابیح ج  )٣(



  

  

٣٩٢  

$!  {ورد هذا التركیب فى القرآن الكریم :  ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& 

$ tΒ ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊄∪ ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ×� ö� y{ ô Ï iΒ É# ø9 r& 9� öκ y−  {   ٣: ١[لقدر.  [  

: " ولیلة القدر : اسم جعله اهللا للیلة التى ابتدئ فیها نزول القرآن ویظهر  قال ابن عاشور
كن معروفة عند المسلمین وبذلك یكون ذكرها أن أول تسمیتها بهذا االسم كان فى هذه اآلیة ولم ت

بهذا االسم تشویقًا لمعرفتها . والقدر الذى عرفت اللیلة باإلضافة إلیه هو بمعنى الشرف والفضل 
أى لیلة القدر والشرف عند اهللا تعالى مما أعطاها من البركة فتلك لیلة جعل اهللا لها شرفًا فجعلها 

  .)١(أ الوحى إلى النبى صلى اهللا علیه وسلم  "مظهرًا لما سبق به علمه فجعلها مبد
واختلفوا فى وقتها فأكثرهم على أنها فى شهر رمضان فى العشر األواخر فى أوتارها وأكثر 
القول أنها السابعة منها ولعل الداعى إلى إخفائها أن یحیى من یریدها اللیالى الكثیرة طلبًا لموافقتها 

یتكل الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فیها فیفرطوا فى فتكثر عبادته ویتضاعف ثوابه وأال 
  . )٢(غیرها "

ما ذكره العلماء فى ذلك " فقال لیلة القدر لیلة  القرطبىأما السر فى تسمیتها بذلك فذكر 
الحكم والمعنى لیلة التقدیر سمیت بذلك ألن اهللا تعالى یقدر فیها ما یشاء من أمره إلى مثلها من 

  من أمر الموت واألجل والرزق وغیره . السنة القابلة
وقیل : سمیت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها من قولهم لفالن قدر أى شرف ومنزلة . وقیل : 

  .)٣(سمیت بذلك ألن للطاعات فیها قدرًا عظیمًا وثوابًا جزیًال ... "
  . والناظر فى هذا التركیب یرى أنه قد صار علمًا بالغلبة على هذه اللیلة المباركة

وكان للمصاحبة دورها فى ذلك عن طریق اإلضافة إلى كلمة (القدر) ومما یدل على 
  اصطالحیة هذا التركیب أننا إذا نكرنا كلمة (القدر) لم نتوصل إلى الداللة المطلوبة .

: " والتعریف فى (القدر) تعریف الجنس ولم یقل فى لیلة قدر بالتنكیر ألنه  قال ابن عاشور
ركب بمنزلة العلم لتلك اللیلة كالعلم بالغلبة ألن تعریف المضاف إلیه بالالم مع قصد جعل هذا الم

  .)٤(تعریف المضاف باإلضافة أوغل فى جعل ذلك المركب لقبًا الجتماع تعریفین فیه"
أطلبوا لیلة وقد ورد ذكر هذا المصطلح فى السنة النبویة . قال صلى اهللا علیه وسلم : " 

                                     
  .  ٤٥٧ص  ٣٠ج   التحریر والتنویر )١(
  . ٦١٦ص  ٤الكشاف ج  )٢(
  .  ١٣٠ص  ٢٠الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ٤٥٧ص  ٣٠لتحریر والتنویر ج ا )٤(



  

  

٣٩٣  

  .)١("من رمضان  القدر فى العشر األواخر
من قام لیلة القدر إیمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من وقال صلى اهللا علیه وسلم : " 

  .)٢("ذنبه

  ***  
  مطر السوء :

: " المطر : الماء المنسكب من السحاب ، والمطر :، ماء السحاب والجمع قال ابن منظور 
  .)٣(أمطار"

األمور الدنیویة واألخرویة ومن األحوال النفسیة أما السوء فهو : " كل ما یغم اإلنسان من 
  .)٤(والبدنیة والخارجة من فوات مال وجاه وفقد حمیم "

وقد جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى القرآن الكریم فى تركیب ( مطر السوء ) فى 
‰ô { قول اهللا تعالى  s) s9 uρ (# öθ s? r& ’ n? tã Ïπ tƒ ö� s) ø9 $# û ÉL ©9 $# ôN t� ÏÜ øΒ é& t� sÜ tΒ Ï öθ ¡¡9   ].٤٠[الفرقان:  } #$

فى تفسیر اآلیة : " ومطر السوء" الحجارة ویعنى أن قریشًا مروا مرارًا كثیرة  الزمخشرىقال 
  .)٥("فى متاجرهم إلى الشام على تلك القریة التى أهلكت بالحجارة من السماء 

من كبریت  : " ومطر السوء هو عذاب نزل علیهم من السماء وهو حجارةوقال ابن عاشور 
  .)٦(ورماد وتسمیته مطرًا على طریقة التشبیه ألن حقیقة المطر ماء السماء  "

ونظرًا ألن العذاب الذى أتاهم نزل علیهم من السماء فأطلق علیه كلمة (مطر) ونظرًا ألنهم 
  أصیبوا بالغم وبالهالك بهذا العذاب فاستعمل معها كلمة (السوء) . 

اختیار اللفظین فى هذا التركیب ( مطر السوء) للداللة على وبهذا تظهر لنا المناسبة فى 
  هذه ( الحجارة التى نزلت على قوم لوط وكان بها هالكهم ) . 
  ***  

  

                                     
  . قال الشیخ األلبانى (صحیح ) ١٩٠٩رقم  ١٩١صحیح وضعیف الجامع ص  )١(
  حدیث ( صحیح ) كما قال الشیخ األلبانى  ١١٣٨٧حدیث رقم  ١١٣٩ص  ١المصدر السابق ج  )٢(
  . ٣١٠ص  ٨اللسان ج  )٣(
  . ٢٧٦المفردات ص  )٤(
  . ٢٢ص  ١٠معانى ج ، وینظر روح ال ٣٣١ص  ٣الكشاف ج  )٥(
  . ٣٠ص  ١٩التحریر والتنویر ج  )٦(



  

  

٣٩٤  

  ملة إبراهيم :
: " الملة كالدین وهو اسم لما شرع اهللا تعالى لعباده على لسان األنبیاء لیتوصلوا قال الراغب 

به إلى جوار اهللا والفرق بینها وبین الدین أن الملة ال تضاف إال إلى النبى علیه الصالة والسالم .. 
 علیه وسلم وال تستعمل إال فى وال تكاد توجد مضافة إلى اهللا وال إلى آحاد أمة النبى صلى اهللا

دها ، وال یقال ملة اهللا وال یقال ملتى وملة زید ، وال یقال الصالة ملة اهللا  اجملة الشرائع دون آح
")١(.  

والمدقق فى كالم الراغب یلحظ أنه قد أشار إلى دائرة المصاحبات اللغویة من الكلمات التى 
ى ذلك فى التفرقة بین (الملة) وبین ( الدین ) وهذا تأتى فى صحبة كلمة ( الملة ) وقد اعتمد عل

  إدراك منه لدور المصاحبة فى إثبات الفروق اللغویة بین الكلمات .

وعندما ننظر إلى القرآن الكریم نجد أن القرآن الكریم قد استعمل كلمة (الملة) مضافة إلى 

 {له تعالى : نبى اهللا إبراهیم علیه السالم وقد تكرر ذلك فى سبع آیات منها قو  tΒ uρ Ü= xî ö� tƒ  tã 

Ï' ©# Ï iΒ zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) �ω Î)  tΒ tµ Ïÿ y™ … çµ |¡ øÿ tΡ  {  :١٣٠[ البقرة. [  

≅ö {وقولـه سبحانه :  è% s− y‰ |¹ ª! $# 3 (#θ ãè Î7 ¨? $$ sù s' ©# ÏΒ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) $ Zÿ‹ ÏΖ ym $ tΒ uρ tβ% x. z ÏΒ 

t Ï. Î� ô³ çR ùQ   ] . ٩٥[آل عمران:  } #$

ô {وقوله سبحانه:  tΒ uρ ß |¡ ôm r& $ YΨƒ ÏŠ ô £ϑ Ï iΒ zΝ n= ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ yì t7 ¨? $# uρ s' ©# ÏΒ 

zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) $ Zÿ‹ ÏΖ ym {  :وقولـه : ١٢٥[النساء ،  [} ö≅ è%  Í_ ¯Ρ Î)  Í_1 y‰ yδ þ’ Î n1 u‘ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 

5ΟŠ É) tG ó¡ •Β $ YΨƒ ÏŠ $ Vϑ uŠ Ï% s' ©# Ï iΒ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) $ ZÿŠ ÏΖ ym 4 $ tΒ uρ tβ% x. z ÏΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9   ] .١٦١[األنعام: }  #$

  والمراد بملة إبراهیم كما ذكر المفسرون ( اإلسالم) .  

: " فاتبعوا ملة إبراهیم حنیفا وهى ملة اإلسالم التى علیها محمد ومن آمن  قال الزمخشرى
  .)٢(معه  "

                                     
  . ٥٢٦المفردات ص  )١(
  . ٣٤١ص  ١الكشاف ج  )٢(



  

  

٣٩٥  

فیقول  أما عن معنى إتباع الرسول صلى اهللا علیه وسلم لملة إبراهیم ووجه تسمیتها باإلسالم
ابن عاشور فى ذلك كالمًا نفیسًا : " ومعنى اتباع محمد ملة إبراهیم الواقع فى كثیر من آیات 
القرآن أن دین اإلسالم بنى على أصول ملة إبراهیم وهى أصول الفطرة والتوسط بین الشدة واللین 

$  {كما قال تعالى :  tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È Ï d‰9 $# ô ÏΒ 8l t� ym 4 s' ©# Ï iΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) { 

  ] . ٧٨[الحج: 

... فالشریعة التى تبنى تفاصیلها وتفاریعها على أصول شریعة تعتبر كأنها تلك الشریعة . 
ولذلك قال المحققون من علمائنا : إن الحكم الثابت بالقیاس فى اإلسالم یصح أن یقال إنه دین اهللا 

ن كان ال یصح قاله اهللا . ولیس المرا د أن جمیع ما جاء به اإلسالم قد جاء به إبراهیم علیه وإ
  السالم . 

فاتباع النبى ملة إبراهیم كان بالقول والعمل فى أصول الشریعة من إثبات التوحید والمحاجة 
له واتباع ما تقتضیه الفطرة وفى فروعها مما أوحى اهللا إلیه من الحنیفیة مثل الختان وخصال 

  .)١(الفطرة واإلحسان"

***  

  همزات الشياطين :
  : " همز الشیطان اإلنسان همزًا : همس فى قلبه وسواسًا . ورد فى اللسان 

  .)٢(وهمزات الشیطان " خطراته التى یخطرها بقلب اإلنسان .. والهمز : النخس والغمز"

  .)٣(یدل على " ضغط وعصر" قال ابن فارسوأصل المادة كما 

≅ {:  وله تعالى وقد ورد تركیب ( همزات الشیاطین ) فى ق è% uρ É b> §‘ èŒθ ãã r& y7 Î/ ô ÏΒ 

ÏN≡ t“ yϑ yδ È ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩∠∪ èŒθ ãã r& uρ š� Î/ É b> u‘ β r& Èβρ ç� ÛØ øt s† {  ٩٨: ٩٧[المؤمنون . [  

                                     
  .  ٣٢١ص  ١٤التحریر والتنویر ج  )١(
  . ١٣٤ص   ٩اللسان ج  )٢(
  . ١٠٣٦المقاییس ص  )٣(



  

  

٣٩٦  

  .)١(: " همزات الشیاطین أى نزغات الشیطان الشاغلة عن ذكر اهللا تعالى "قال القرطبى 

المغریة على خالف ما أمرت به وهى  : " همزات الشیاطین أى وساوسهموقال األلوسى 
جمع همزة والهمز النخس والدفع بید أو غیرها ومنه مهماز الرائض لحدیدة تربط على مؤخرة رجله 

طالق ذلك على الوسوسة والحث على المعاصى لما بینهما من ی نخس به الدابة لتسرع أو لتثب وإ
  .)٢(الشبه الظاهر "

  : األلوسىع فى هذا التركیب فیقول أما عن السر فى اإلتیان بصیغة الجم

  .)٣(" والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد الشیاطین "

  وقد ورد هذا التركیب بهذا المعنى فى قول النبى صلى اهللا علیه وسلم : 

" إذا فزع أحدكم من النوم فلیقل : أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه وشر عباده 
  .)٤("ن وأن یحضرون فإنها لن تضره ومن همزات الشیاطی

***  

  يوم اآلزفة :
: " الیوم : معروف مقداره من طلوع الشمس  ابن منظورأما كلمة (الیوم ) فعن معناها یقول 

  . )٥(إلى غروبها والجمع أیام "

: " الیوم یعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبها ، وقد یعبر به عن مدة الراغب  وقال
  .)٦(مدة كانت "من الزمان أى 

: " أزف یأزف أزفًا وأزوفًا : اقترب . وكل شىء اقترب ،  ابن منظورأما كلمة اآلزفة فیقول 

                                     
  . ١٤٨ص  ١٢الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٢٦١ص  ٩روح المعانى ج  )٢(
   المصدر السابق نفسه  )٣(
  . قال الشیخ األلبانى ( حسن ) ٧٠٣حدیث رقم  ٧١صحیح وضعیف الجامع الصغیر ص  )٤(
  . ٤٧٣ص  ٩اللسان ج  )٥(
  . ٦١٤المفردات ص  )٦(



  

  

٣٩٧  

  . )١(فقد أزف أزفا أى دنا وأفد "

" أزف الرحیل أزفا من باب تعب وأزوفا ، دنا وقرب ، وأزفت اآلزفة دنت  الفیومى :وقال 
  .)٢(القیامة "

öΝ {حق تبارك وتعالى :، وقد ورد هذا التركیب فى قول ال èδö‘ É‹Ρr&uρ tΠöθ tƒ Ïπ sùÎ—Fψ$# ÏŒ Î) Ü>θè=à)ø9 $# 
“t$ s! Ì�Å_$uΖptø:$# 4tÏϑ Ïà≈x. $tΒ tÏϑ Î=≈©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠÏΗ xq Ÿωuρ 8ì‹ Ïÿx© äí$sÜãƒ { :١٨[غافر . [  

  والمقصود بیوم اآلزفة ( یوم القیامة ) .

ى قومك یوم اآلزفة یعنى یوم فى تفسیر اآلیة : " وأنذر یا محمد مشرك الطبرىقال 
  .)٣(القیامة"

وقد أشار المفسرون إلى أن السر فى إطالق ذلك علیها ؛ ألنها أقرب ما یكون كما قال 
$!  {تعالى :  tΒ uρ ã� øΒ r& Ïπ tã$ ¡¡9 $# �ω Î) Ëx ôϑ n= x. Ì� |Á t6 ø9 $# ÷ρ r& uθ èδ Ü> t� ø% r& {  :٧٧[النحل. [  

سمیت بذلك ألنها قریبة إذ كل ما هو آت قریب  : " ویوم األزفة أى یوم القیامةالقرطبى قال 
")٤(.  

" یوم اآلزفة یوم القیامة .. ومعنى اآلزفة القریبة ، یقال : أزف الشخوص وقال األلوسى : 
إذا قرب وضاق وقته فهى فى األصل اسم فاعل ثم نقلت منه وجعلت اسما للقیامة لقربها باإلضافة 

  .)٥(آت قریب "لما مضى من مدة الدنیا أو بقى فإن كل 

( یوم اآلزفة ) مصطلح إسالمى أطلق على یوم القیامة وفیه ملمح داللى  وعلى هذا فتركیب
  وهو قرب أوان هذا الیوم . 

***  

  يوم البعث :
                                     

  .  ١٤١ص  ١اللسان ج  )١(
  . ١٤المصباح المنیر ص  )٢(
  . ٥٢ص  ٢٤تفسیر الطبرى ج )٣(
  . ٣٠٢ص  ١٥امع للقرطبى  ج الج )٤(
  . ٣١٢ص  ١٢روح المعانى ج  )٥(



  

  

٣٩٨  

: " الباء والعین والثاء أصل واحد ، وهو اإلثارة . ویقال : بعثت الناقة إذا  ابن فارسقال 
  .)١(أثرتها "

البعث إثارة بارك أو قاعد ، تقول : بعثت البعیر فانبعث أى أثرته فثار : " و وقال ابن منظور 
  .)٢(. والبعث أیضًا : اإلحیاء من اهللا للموتى ، وبعث الموتى : نشرهم لیوم البعث "

 tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& zΝù=Ïèø9$# z≈yϑƒM}$#uρ ô‰s)s9 óΟçFø[Î6s9 ’Îû {وقد ورد تركیب یوم البعث فى قوله تعالى : 

É=≈tFÏ. «!$# 4’n<Î) ÇΠöθtƒ (Ï]÷èt7ø9$# #x‹≈yγsù ãΠöθtƒ Ï]÷èt7ø9$# öΝà6̈ΖÅ3≈s9uρ óΟçFΖä. Ÿω tβθßϑn=÷ès? { :٥٦[ الروم .[  

والمقصود به (یوم القیامة ) ففیه یحیى اهللا عز وجل الخالئق للوقوف بین یدیه لیجزى كل 
  نفس بما قدمت . 

مصطلحات اإلسالمیة التى أطلقها القرآن على یوم فهذا التركیب بهذا المعنى یعد من ال
  .)٣(القیامة وفیه ملمح داللى وهو " إحیاء اهللا الخلق بعد موتهم لمالقاة وجه ربهم "

***  

  يوم الجمعة 

$ {هذا التركیب فى قوله تعالى :  ورد pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9  ÏΒ 

ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑ àf ø9 $# (# öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì� ø. ÏŒ «! $# (#ρ â‘ sŒ uρ yì ø‹ t7 ø9   ] . ٩[الجمعة :  } #$

وهذا التركیب المقصود به یوم الجمعة المعروف وهو أحد المصطلحات التى أطلقت بعد 
  مجئ اإلسالم . 

  .)٤(: " یوم الجمعة علم للیوم المعروف ال یطلق على غیره فى العرف"قال األلوسى 

                                     
  . ١٢٤المقاییس ص  )١(
  . ٤٥٠ص  ١اللسان ج  )٢(
  . ٣٥٧التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن ص  )٣(
  . ٢٩٤ص  ١٤روح المعانى ج  )٤(



  

  

٣٩٩  

: " وتقرر أن یوم الجمعة الیوم السابع من أیام األسبوع فى اإلسالم وهو  وقال ابن عاشور

الذى كان یسمى فى الجاهلیة عروبة .. ولم یسم یوم عروبة یوم الجمعة إال مذ جاء اإلسالم .. 

جعله للمسلمین عید األسبوع فشرع لهم اجتماع أهل البلد فى المسجد وسماع الخطبة لیعلموا ما 

صالحهم "یهمهم فى إقامة ش   .)١(ؤون دینهم وإ

( یوم الجمعة ) علم للیوم السابع من أیام األسبوع فى اإلسالم مع العلم والخالصة تفید أن 

أن لفظ ( الجمعة ) بمفرده من دون كلمة (یوم) یفید هذه الداللة أیضًا وقد أشار األلوسى إلى ذلك 

یر یوم صارت علمًا له وال مانع منه بقولـه " وظاهر عبارة أكثر اللغویین أن الجمعة وحدها من غ

ضافة العام المطلق على الخاص جائزة مستحسنة فیما إذا خفى الثانى كما هنا ألن التسمیة  وإ

  .)٢(حادثة .. فلیست قبیحة كاإلضافة فى إنسان زید "

أفضل األیام عند اهللا یوم  فضل یوم الجمعة یقول النبى صلى اهللا علیه وسلم  : " عنو 

  .)٣("الجمعة 

***  

  يوم الجمع :

‘u  {ورد تركیب ( یوم الجمع ) فى القرآن الكریم مرتین ، قال تعالى :، É‹Ψ çG Ï j9 ¨Π é& 3“ t� à) ø9 $# 
ô tΒ uρ $ oλ m; öθ ym u‘ É‹Ζ è? uρ tΠ öθ tƒ Æì ôϑ pg ø: $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù {   :٧[الشورى . [  

tΠ {وقال سبحانه :،   öθ tƒ ö/ ä3 ãè yϑ øg s† ÏΘ öθ u‹ Ï9 Æì ôϑ pg ø:   ] .٩بن: [ التغا } #$

  والمراد به ( یوم القیامة ) . 

  .)٤(: " أى بیوم الجمع وهو یوم القیامة " قال القرطبى

                                     
  . بتصرف   ٢٢٢،  ٢٢١ص  ٢٨التحریر والتنویر ج  )١(
  . بتصرف یسیر ٢٩٤ص  ١٤روح المعانى ج   )٢(
  . حدیث ( صحیح )  ١٥٠٢حدیث برقم  ٤ص  ٤السلسلة الصحیحة ج  )٣(
  .  ٣٧٤ص  ٤، وینظر تفسیر ابن كثیر ج  ٩ص  ٢٥، وینظر : تفسیر الطبرى ج  ٦، ص  ١٦الجامع للقرطبى ج  )٤(



  

  

٤٠٠  

: " یوم الجمع وهو یوم القیامة یجمع اهللا فیه األولین واآلخرین وأهل  قال صاحب زاد المسیر
  .)١(السموات واألرضین "

***  

  يوم الحج األكبر :

≡β× {ورد هذا التركیب فى قوله تعالى :  sŒ r& uρ š∅ Ï iΒ «! $# ÿ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΠ öθ tƒ 
Æ dk pt ø: $# Î� y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö ü“ Ì� t/ z Ï iΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $#   … ã& è!θ ß™ u‘ uρ {  :٣[التوبة. [  

: " فقیل یوم عرفة .. وقیل : یوم القرطبى واختلف العلماء فى المراد بهذا الیوم كما ذكر 
  .)٢("الطبرى   النحر واختاره

  .)٣("یوم الحج األكبر یوم النحر ویؤید هذا قوله صلى اهللا علیه وسلم " 

  .)٤(وذلك " ألنه الیوم الذى ترمى فیه الجمرة وینحر فیه الهدى وینقض فیه الحج"

 أشار ابن عاشوروهذا أحد المصطلحات اإلسالمیة التى لم یكن یعرفها أهل الجاهلیة ، وقد 
ن اختالفهم فى المراد من الحج األكبر أن هذا اللفظ لم یكن معروفًا إلى ذلك بقوله : " ویظهر م

  .)٥(قبل نزول هذه اآلیة "

  يوم األحزاب :
  .)٦(: " الحزب جماعة فیها غلظ "قال الراغب 

 {، قال تعالى : وقد ورد هذا التركیب فى سیاق الحدیث عن قصة مؤمـن آل فرعــون 

tΑ$ s% uρ ü“ Ï% ©! $# z tΒ# u ÉΘ öθ s)≈ tƒ þ’ Î oΤ Î) ß∃% s{ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷W Ï iΒ ÏΘ öθ tƒ É># t“ ôm F{    ] .٣٠[غافر: } #$

:" مثل یوم األحزاب یعنى أیام العذاب التى عذب فیها المتحزبون على األنبیاء قال القرطبى 

                                     
  . ٢٧٤ص  ٧زاد المسیر ج  )١(
  . ٧٤ص  ١٠ى ج ، وینظر : تفسیر الطبر  ٧٠ص  ٨الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . قال الشیخ األلبانى ( صحیح)  ١٤١٥١حدیث رقم  ١٤١٦صحیح الجامع ص  )٣(
  . ١٠٨ص  ١٠التحریر والتنویر ج  )٤(
  . المصدر السابق نفس الصفحة  )٥(
  . ١٢٩المفردات ص  )٦(



  

  

٤٠١  

")١(.  

: "وقال المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه یا قوم إنى أخاف علیكم بقتلكم وقال الطبرى 
ثل یوم األحزاب الذین تحزبوا على رسل اهللا نوح وهود وصالح فأهلكهم  اهللا موسى إن قتلتموه م

  .)٢(بتجرئهم علیه فیهلككم كما أهلكهم  "

" الزمخشرى ونلحظ فى هذا التركیب إفراد كلمة (یوم) مع جمع كلمة (حزب) وعن ذلك یقول 
لبس أن كل حزب منهم مثل أیامهم ألنه إضافة إلى األحزاب وفسرهم بقوله نوح وعاد وثمود ولم ی

  .)٣(كان له یوم دمار اقتصر على الواحد من الجمع ألن المضاف إلیه أغنى عن ذلك"

(یوم األحزاب ) ال یشیر إلى یوم بعینه فهو " مراد به الجنس ال یوم ومما سبق یظهر أن 
بأیام   معین بقرینة إضافته إلى جمع أزمانهم متباعدة . فالتقدیر مثل أیام األحزاب .. والمراد

  .)٤(األحزاب أیام إهالكهم"

فى هذا المقام أن تركیب ( یوم األحزاب) إذا ورد فى غیر هذا السیاق  ومن الجدیر بالذكر
القرآنى یراد به یوم غزوة الخندق وهو المعروف بیوم األحزاب وقد ورد هذا التركیب بهذا المعنى فى 

  : أحادیث متعددة عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم منها 

مارواه عبد اهللا بن أوفى رضى اهللا عنه " قال " دعا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یوم 
اللهم منزل الكتاب سریع الحساب اللهم اهزم األحزاب اللهم  األحزاب على المشركین فقال : "

  .)٥("اهزمهم وزلزلهم 

  ؟ األحزاب " من یأتینى بخبر القوم یوم وعن جابر قال : قال صلى اهللا علیه وسلم 

  .)٦("إن لكل نبى حواریًا وحوارى الزبیر: أنا فقال النبى صلى اهللا علیه وسلم "  قال الزبیر

  يوم الحساب :
  ورد تركیب یوم الحساب فى القرآن الكریم فى المواضع اآلتیة 

                                     
  . ٣١٠ص  ١٥الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٥٩ص  ٢٤تفسیر الطبرى ج  )٢(
  . ٨٤ص  ٤الكشاف ج  )٣(
  . ١٣٤ص  ٢٤التحریر والتنویر ج  )٤(
  . متفق علیه ٢٤٢٦حدیث رقم  ٤٦ص  ٢مشكاة المصابیح ج  )٥(
  . متفق علیه  ٦١٠١رقم  ٣٣٢ص  ٣المصدر السابق ج  )٦(



  

  

٤٠٢  

θ#) {قال تعالى : ä9$ s% uρ $ uΖ −/ u‘ ≅ É df tã $ uΖ ©9 $ uΖ ©Ü Ï% Ÿ≅ ö7 s% ÏΘ öθ tƒ É>$ |¡ Ït ø:   ] .١٦[ ّص: } #$

βِ◌  {وقالي تعالى :  Î) t Ï% ©! $# tβθ �= ÅÒ tƒ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# öΝ ßγ s9 Ò># x‹ tã 7‰ƒ Ï‰ x© $ yϑ Î/ 
(#θ Ý¡ nΣ tΠ öθ tƒ É>$ |¡ Ït ø:   ] .  ٢٦[ّص: } #$

  ]. ٥٣ ، ٥٢[ّص: } #$:Οèδy‰ΖÏãuρ ßN≡u�ÅÇ≈s% Å∃ö�©Ü9$# ë>#t�ø?r& ∩∈⊄∪ #x‹≈yδ $tΒ tβρß‰tãθè? ÏΘöθu‹Ï9 É>$|¡Ïtø {وقالي تعالى:

$tΑ  {ال سبحانه : وق s% uρ # y›θ ãΒ ’ Î oΤ Î) ßN õ‹ ãã ’ Î n1 t� Î/ Ν à6 Î n/ u‘ uρ  Ï iΒ È e≅ ä. 9� É i9 s3 tF ãΒ �ω 
ß ÏΒ ÷σ ãƒ ÏΘ öθ u‹ Î/ É>$ |¡ Ït ø:   ] . ٢٧[غافر:  } #$

  .)١(والمقصود به یوم القیامة "

" والحساب فى األصل العد ثم أطلق على عد األشیاء التى یراد الجزاء علیها أو قضاؤها 
اب یطلق على الوفاء بالحق یقال حاسبه أى كافأه أو دفع إلیه حقه ومنه سمى یوم فصار الحس

  .)٢(القیامة یوم الحساب "

***  

  يوم الحسرة :

  .)٣(: "والحسرة : الغم على ما فاته والندم علیه "قال الراغب 

ة : " والحسرة : أشد الندم حتى یبقى النادم كالحسیر من الدواب الذى ال منفعوفى اللسان 
  .)٤(فیه "

óΟ {فى قوله تعالى :  وقد ورد هذا التركیب èδ ö‘ É‹Ρ r& uρ tΠ öθ tƒ Íο u� ô£ pt ø: $# øŒ Î) z ÅÓ è% ã� øΒ F{ $# öΝ èδ uρ 
’ Îû 7' s# øÿ xî öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ { :٣٩[مریم .[  

  والمقصود به( یوم القیامة ).

 یوم حسرتهم وندمهم : " ... وأنذر یا محمد هؤالء المشركین باهللا فى تفسیر اآلیةقال الطبرى 
على ما فرطوا فى جنب اهللا وأورثت مساكنهم من الجنة أهل اإلیمان باهللا والطاعة له وأدخلوهم 
مساكن أهل اإلیمان باهللا من النار وأیقن الفریقان بالخلود الدائم والحیاة التى ال موت بعدها فیالها 

                                     
  . ١٣٤ص  ٢٣، وتفسیر الطبرى ج  ١٥٨ص  ١٥ینظر : الجامع القرطبى ج  )١(
  . ٢٤٩ص  ٢التحریر والتنویر ج  )٢(
  .  ١٣٢المفردات ص  )٣(
  .  ٤٤٠ص  ٢اللسان ج  )٤(



  

  

٤٠٣  

ماء یوم القیامة عظمه اهللا وحذره من حسرة وندامة ... وأورد عن ابن عباس یوم الحسرة من أس
  .)١(عباده "

والسر فى هذه اإلضافة أو هذه التسمیة أنه"  لكثرة ما یحدث فیه من تحسر المجرمین على 
ما اختصت به الحسرة فهو یوم حسرة بالنسبة مما فرطوا فیه من أسباب النجاة فكان ذلك الیوم كأنه 

ن كان فرح بالنسبة إلى الصالحین "   .)٢(إلیهم وإ

  وعلى هذا فهذا التركیب علم على ( یوم القیامة ) 

***  

  يوم حنين :

‰ô {ورد هذا التركیب فى قوله تعالى :  s) s9 ãΝ à2 u� |Ç tΡ ª! $# ’ Îû z ÏÛ# uθ tΒ ;ο u�� ÏW Ÿ2   tΠ öθ tƒ uρ 
A ÷ uΖ ãm   øŒ Î) öΝ à6 ÷G t6 yf ôã r& öΝ à6 è? u� øY x. öΝ n= sù Ç øó è? öΝ à6Ζ tã $ \↔ ø‹ x© ôM s%$ |Ê uρ ãΝ à6 ø‹ n= tæ 

Ù⇓ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ §Ν èO Ν çG øŠ ©9 uρ š Ì� Î/ ô‰ •Β {  :٢٥[التوبة . [  

  .)٣(" " وحنین واد فیما ذكر بین مكة والطائف
حد المواطن التى نصر اهللا عز أوالمقصود بیوم حنین الیوم الذى كانت فیه غزوة حنین وهو 

تقع فیها الحرب فتدل وجل فیها المسلمین وعبر بلفظ (یوم) " ألن مواطن الحرب تقتضى أیامًا 
المواطن على األیام  كما تدل األیام على المواطن فلما أضیف الیوم إلى اسم مكان علم أنه موطن 

  .)٤(من مواطن النصر"
والسر فى تخصیص هذا الیوم بالذكر من بین أیام الحروب " ألن المسلمین انهزموا فى أثناء 

فیه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر النصر ثم عاد إلیهم النصر فتخصیصه بالذكر لما 
  .)٥(اهللا ورسوله علیه الصالة والسالم وحصول الهزیمة عند إیثار الحظوظ العاجلة على االمتثال "

  يوم الخروج :

tΠ {ورد هذا التركیب فى قولــه تعالى :  öθ tƒ tβθ ãè yϑ ó¡ o„ sπ ys øŠ ¢Á9 $# È d, ys ø9 $$ Î/ 4 y7 Ï9≡ sŒ ãΠ öθ tƒ 

                                     
  .  ٨٨،  ٨٧ص  ١٦تفسیر الطبرى ج  )١(
  . ١٠٩،  ١٠٨ص  ١٦التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٩٩ص  ١٠تفسیر الطبرى ج  )٣(
  . ١٥٥ص  ١٠التحریر والتنویر ج  )٤(
  . المصدر السابق نفسه  )٥(



  

  

٤٠٤  

Ælρ ã� èƒ ø:   ] . ٤٢[ّق:   } #$

  .)١("وهو اسم من أسماء یوم القیامة  

  )٢(: " یوم الخروج من القبور وهو من أسماء یوم القیامة  " قال األلوسى

" والخروج : مغادرة الدار أو البلد وأطلق الخروج على التجمع فى المحشر ألن الحى إذا 
م البعث أى الخروج من نزحوا عن أرضهم قیل : خرجوا .. ویوم الخروج علم بالغلبة على یو 

  .)٣(األرض "

  يوم الخلود :
ô {ورد هذ التركیب فى قوله تعالى :  ¨Β z Å´ yz z≈ uΗ ÷q §�9 $# Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ u !% y` uρ 5= ù= s) Î/ A=Š ÏΖ •Β 

∩⊂⊂∪ $ yδθ è= äz ÷Š $# 5Ο≈ n= |¡ Î0 ( y7 Ï9≡ sŒ ãΠ öθ tƒ ÏŠθ è= èƒ ø:   ] . ٣٤،  ٣٣ [ ّق: }  #$
وهو یوم  )٤(" منها . خلد یخلد خلدا وخلودا : بقى وأقام  " والخلد دوام البقاء فى دار ال یخرج

  القیامة . 
" وقد أضیف (یوم) إلى ( الخلود) باعتبار أن أول أیام الخلود هى أیام ذات مقادیر غیر 

  .)٥(معتادة أو باعتبار استعمال (یوم) بمعنى مطلق الزمان "
. وهذا ملمح داللى )٦(ل هو دائم أبد  "وقد سمى یوم القیامة بیوم الخلود " ألنه ال انتهاء له ب

  أشار إلیه هذا التركیب . 
***  

  
  

  يوم الدين :
: ".... والدین : الجزاء والمكافأة . ودنته بفعله دینا جزیته  ... ویوم الدین: قال ابن منظور

  .)٧(یوم الجزاء  "
                                     

  . ٥٣ص  ٣اللسان ج  )١(
  . ٣٤٣ص  ١٣روح المعانى ج  )٢(
  . ٣٣١ص  ٢٦یر ج التحریر والتنو  )٣(
  .  ١٧٣ص  ٣اللسان ج  )٤(
   ٣٢١ص  ٢٦التحریر والتنویر ج  )٥(
  . ٧٨ص  ٥فتح القدیر ج  )٦(
  . ٤٦٦ص  ٣اللسان ج  )٧(



  

  

٤٠٥  

Å7 { فى ثالث عشرة آیة من القرآن الكریم منها قوله تعالى وقد ورد هذا التركیب Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ 
É Ï e$!    ] .٤[ الفاتحة: } #$

#$!©%ü“Ï {وقوله تعالى :  uρ ßìyϑ ôÛr& βr& t� Ïÿøótƒ ’Í< ÉLt↔ÿ‹ÏÜyz uΘöθ tƒ É Ïe$!$# { :٨٢[ الشعراء. [  
tβθ {وقوله تعالى :   è= t↔ ó¡ tƒ tβ$ −ƒ r& ãΠ öθ tƒ È Ï e$!   ] .١٢[ الذریات: } #$
# {وقوله تعالى :   x‹≈ yδ öΝ çλ é; â“ çΡ tΠ öθ tƒ È Ï d‰9   ]  ٥٦[ الواقعة: } #$
β¨ {وقوله تعالى :   Î) uρ u‘$ £∨ àÿ ø9 $# ’ Å∀ s9 5ΟŠ Ït rb  { :١٥[االنفطار . [  

  .)١(: " ویوم الدین : یوم الجزاء "قال الزمخشرى 
  .)٢(: " ویوم الدین یوم الجزاء وهو من أسماء یوم القیامة " قال ابن عاشور

یشیر إلى ملمح  داللى وهو أن اهللا یجزى كل نفس فهذا التركیب من  أسماء یوم القیامة و 
  بما أسلفت فى هذا الیوم العظیم . 

  يوم الزينة 

 {ورد هذا التركیب فى سیاق الحدیث عن قصة موسى علیه السالم مع فرعون قال تعالى :، 
tΑ$ s% öΝ ä. ß‰ Ïã öθ tΒ ãΠ öθ tƒ Ïπ uΖƒ Ì h“9 $# β r& uρ u� |³ øt ä† â¨$ ¨Ζ9 $#  Y∏ àÊ {  :٥٩[ طـه  . [  

: " یوم الزینة هو یوم عید كان لهم فى كل عام ویتزینون فیه ویزینون أسواقهم  ال األلوسىوق
")٣(.  

***  
  يوم الظلة .

  .)٤(: " والظلة : ما سترك من فوق "قال ابن منظور 

: " الظاء والالم أصل واحد ، یدل على ستر شىء لشىء ، وهو الذى  وقال ابن فارس
  .)٥(أول سحابة تظل والظلة كهیئة الصفة " یسمى الظل .. ویقال :إن الظلة

çνθ {:وقد ورد هذا التركیب فى سیاق الحدیث عن عذاب قوم شعیب ، قال تعالى  ç/ ¤‹ s3 sù 

                                     
  . ١٨ص  ١الكشاف ج  )١(
  . ١٨٢ص  ٣٠التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٥٣٠ص  ٨روح المعانى ج  )٣(
  . ٢١ص  ٦اللسان ج  )٤(
  . ٦١٥المقاییس ص  )٥(



  

  

٤٠٦  

öΝ èδ x‹ yz r' sù Ü># x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©# —à9 $# 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. z># x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠ Ïà tã {  :١٨٩[ الشعراء . [  

  .)٢(وأمطرت علیهم نارًا " )١(لتهم "ومعنى الظلة ها هنا " السحابة التى قد أظ

فقد روى " أنهم أصابهم حر شدید سبعة أیام وحبس عنهم الریح ، ثم غشیتهم سحابة فلما 
عظم أخرجوا إلیها طلبًا للبرد من شدة الحر الذى أصابهم أمطرت علیهم نارًا فأحرقتهم فكان من 

  .)٣(األیام فى الدنیا عذابًا  "

  ) إلى ( الیوم ) فصار الیوم معروفًا بها .وقد أضیفت كلمة ( الظلة 

وعلى هذا فتركیب ( یوم الظلة ) أحد المصطلحات التى ساعدت المصاحبة اللغویة فى تكوینها 
  فعند إطالق ( یوم الظلة ) یتوجه الذهن مباشرة إلى ذلك الیوم العظیم الذى أهلك اهللا فیه قوم شعیب . 

  م .فصار هذا التركیب كالعلم على هذا الیو 

  يوم التغابن  .

: " الغین والباء والنون كلمة تدل على ضعف واهتضام یقال : غبن الرجل فى قال ابن فارس
بیعه ، فهو یغبن غبنًا ، وذلك إذا اهتضم فیه وغبن فى رأیه ، وذلك إذا ضعف رأیه والقیاس فى 

  .)٤(الكلمتین واحد "

ك وبینه بضرب من اإلخفاء ، فإن الغبن أن تبخس صاحبك فى معاملة بین وقال الراغب : "
ن كان فى رأى یقال : غبن وغبنت كذا غبنًا إذا غفلت  كان ذلك فى مال یقال : غبن فالن ، وإ

  .)٥(" عنه فعددت ذلك غبنا 

  .)٦(: " التغابن :، أن یغبن القوم بعضهم بعضًا " وفى اللسان

tΠ {: وقد ورد هذا التركیب ( یوم التغابن ) فى قوله تعالى  öθ tƒ ö/ ä3 ãè yϑ øg s† ÏΘ öθ u‹ Ï9 Æì ôϑ pg ø: $# ( 
y7 Ï9≡ sŒ ãΠ öθ tƒ È è⌠$ tó −G9   ] . ٩[ التغابن:  }  #$

                                     
  . ٢٧٩ص  ٧ع البیان للطبرسى ج مجم )١(
  . ٤٠٤تفسیر الجاللین ص  )٢(
  . ٢٧٩ص  ٧مجمع البیان ج  )٣(
  . ٧٨٢المقاییس ص  )٤(
  . ٤٠٠المفردات ص  )٥(
  . ٥٧١ص  ٦اللسان ج  )٦(



  

  

٤٠٧  

  .)١(والمراد به : " یوم القیامة "

والسر فى تسمیته بذلك " ألنه غبن فیه أهل الجنة أهل النار أى أن أهل الجنة أخذوا الجنة 
وأخذ أهل النار النار على طریق المبادلة فوقع الغبن ألجل مبادلتهم الخیر بالشر والجید بالردئ 

  .)٢(والنعیم بالعذاب "

  التغابن فیه أربعة أقوال:: " والمراد فى تسمیته یوم القیامة بیوم  وقال صاحب زاد المسیر

: أنه لیس من كافر إال وله منزل وأهل فى الجنة فیرث ذلك المؤمن فیغبن حینئذ أحدها 
  الكافر .

  : غبن أهل الجنة أهل النار . والثانى

ألن المظلوم كان فى الدنیا مغبونًا فصار فى اآلخرة  ؛: أنه یوم غبن المظلوم الظالموالثالث 
  غابنًا .

نه یوم یظهر فیه غبن الكافر بتركه لإلیمان وغبن للمؤمن بتقصیره فى اإلحسان  : أوالرابع 
")٣(.  

حیث قال : " وفى مشهد من هذا الجمع یكون  نفیسافى هذا كالمًا  ویقول الشیخ سید قطب
التغابن . والتغابن مفاعلة من الغبن . وهو تصویر لما یقع من فوز المؤمنین بالنعیم وحرمان 

كل شىء منه ثم صیرورتهم إلى الجحیم فهما نصیبان متباعدان . وكأنما كان هنالك الكافرین من 
، ففاز فیه المؤمنون ، وهزم فیه الكافرون فهو تغابن  هاق بكل شىء ، ولیغبن كل فریق مسابقبس

  .)٤(بهذا المعنى المصور المتحرك "

ة بالغبن قال ابن وذكر أهل العلم أن تركیب ( یوم التغابن ) یفید اختصاص یوم القیام
العربى : " استدل علماؤنا بقوله تعالى : ذلك یوم التغابن على أنه ال یجوز الغبن فى المعاملة 
الدنیویة ألن اهللا تعالى خصص التغابن بیوم القیامة . وهذا االختصاص یفید أنه ال غبن فى 

  .)٥(الدنیا... "
                                     

  .  ٢٣٨ص  ٥، وینظر : فتح القدیر ج  ١٣٦ص  ١٨ینظر : الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ١٣٦ص  ١٨الجامع للقرطبى : ج  )٢(
  .  ٢٨٣،  ٢٨٢ص  ٨زاد المسیر ج  )٣(
  .  ١٢٦ص  ٨فى ظالل القرآن ج  )٤(
  .  ١٣٨ص  ١٨الجامع للقرطبى ج  )٥(



  

  

٤٠٨  

القیامة واختص الغبن بهذا الیوم أن ( یوم التغابن ) اسم من أسماء یوم  ومما سبق یظهر
  ألنه لم یعد مقصورًا على الغبن فى البیع والشراء فى الدنیا . )١("وهو مصطلح قرآنى جدید "

***  
  يوم الفتح .

≅ö {ورد هذا التركیب فى قوله تعالى :  è% tΠ öθ tƒ Ëx ÷G xÿ ø9 $# Ÿω ßì xÿΖ tƒ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. öΝ ßγ ãΨ≈ yϑƒ Î) 
Ÿω uρ ö/ ãφ tβρ ã� sàΖ ãƒ { :٢٩[ السجدة . [  

  .)٢(: " الفتح أن تحكم بین قوم یختصمون إلیك "ورد فى اللسان

  : " فالفتح والفتاحة : الحكم واهللا تعالى الفاتح أى الحاكم . وفى المقاییس

والفتح : الماء یخرج من عین أو غیرها ، والفتح : النصر واإلظفار ؛ واستفتحت : 
  .)٣(استنصرت "

  م الفتح ) فى اآلیة الكریمة یوم القیامة كما ذكر المفسرون . والمراد بتركیب ( یو 

: " ( ویوم الفتح ) یوم القیامة وهو یوم الفصل بین المؤمنین وأعدائهم ویوم الزمخشرى قال 
  .)٤(نصرهم علیهم "

: " وتفسیر یوم الفتح بیوم القیامة ظاهر على القول بأن المراد بالفتح الفصل  وقال األلوسى
  .)٥("للخصومة 

وعلى ذلك فهذا التركیب اسم من أسماء یوم القیامة فیه ملمح النصرة ألهل اإلیمان على 
  أعدائهم فى هذا الیوم .

***  

  يوم الفرقان .

                                     
  . ٣٦٩التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن ص  )١(
  . ١١ص  ٧اللسان ج  )٢(
  . ٨٠٥المقاییس ص  )٣(
  . ٥٤٣ص  ٣الكشاف ج  )٤(
  . ١٣٨ص  ١١روح المعانى ج  )٥(



  

  

٤٠٩  

  . )١(: " الفاء والراء والقاف أصل صحیح یدل على تمییز وتزییل بین شیئین"قال ابن فارس
  .)٢(فهو فرقان "" وكل ما فرق به  بین الحق والباطل  وفى اللسان :

$!...   {وقد ورد هذا التركیب فى قوله تعالى :  tΒ uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö6 tã tΠ öθ tƒ Èβ$ s% ö� àÿ ø9 $# 

tΠ öθ tƒ ‘ s) tG ø9 $# Èβ$ yè ôϑ yf ø9   ] .٤١[األنفال:  } #$

  والمقصود به (یوم بدر) كما ذكر أهل التفسیر .
للعهد والفرقان بالمعنى اللغوى فإن ذلك  : " یوم الفرقان هو یوم بدر فاإلضافة قال األلوسى 

  .)٣(الیوم قد فرق فیه بین الحق والباطل "

مبینًا السر فى هذه التسمیة " ویوم الفرقان هو یوم بدر وهو وقال صاحب التحریر والتنویر 
السابع عشر من رمضان سنة اثنتین ( من الهجرة ) سمى یوم الفرقان ألن الفرقان بین الحق 

وقد كان یوم بدر فارقًا بین الحق والباطل ألنه أول یوم ظهر فیه نصر المسلمین  والباطل ...
الضعفاء على المشركین األقویاء وهو نصر المحقین األذلة على األعزة المبطلین وكفى بذلك فرقانا 

  .)٤(وتمییزًا بین من هم على الحق ومن هم على الباطل "

ب یقول : " فإضافة یوم إلى الفرقان إضافة تنویه وعن قیمة المصاحبة اللغویة فى هذا التركی
  .)٥(به وتشریف "

***  

  يوم الفصل  .
  . )٦(: "الفصل إبانة أحد الشیئین من اآلخر حتى یكون بینهما فرجة " قال الراغب

: " الفصل : الحاجز بین الشیئین فصل بینهما یفصل فصًال فانفصل .  وفى اللسان

                                     
  .   ٨١٤المقاییس ص  )١(
  . ٨٤ص  ٧اللسان ج  )٢(
  . ٢٠٣ص  ٥روح المعانى ج  )٣(
  . ١٤ص  ١٠التحریر والتنویر ج  )٤(
  . المصدر السابق نفسه  )٥(
  . ٤٢٦المفردات ص  )٦(



  

  

٤١٠  

  .)١(انقطع ... والفصل : القضاء بین الحق ، والباطل "وفصلت الشىء فانفصل أى قطعته ف
  .  وقد ورد هذا التركیب ست مرات فى السیاق القرآنى

# {قال تعالى :  x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ο çGΨ ä.  Ïµ Î/ šχθ ç/ É j‹ s3 è? { :٢١[الصافات . [  
β¨ {وقال تعالى :   Î) tΠ öθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9 $# óΟ ßγ çF≈ s)‹ ÏΒ š Ïè uΗ ød r& { :٤٠[ الدخان . [  

# {وقال تعالى :  sŒ Î) uρ ã≅ ß™ ”�9 $# ôM tG Ï j% é& ∩⊇⊇∪ Ä d“ L{ BΘ öθ tƒ ôM n= Å h_ é& ∩⊇⊄∪ ÏΘ öθ u‹ Ï9 È≅ óÁ xÿ ø9 $# ∩⊇⊂∪ 
!$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ãΠ öθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9   ] .  ١٤– ١١[المرسالت :   } #$

β¨ {وقال تعالى :  Î) tΠ öθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9 $# tβ% x. $ \F≈ s)‹ ÏΒ { :١٧[النبأ. [  

  لمقصود به ( یوم القیامة ) . وا 

  : " یوم الفصل هو یوم القیامة وسمى بذلك ألن قال القرطبى
اهللا تعالى فصل فیه بین خلقه .. فهو الوقت المجعول لتمییز المسىء من المحسن والفصل بینهما 

  .)٢(فریق فى الجنة وفریق فى السعیر "

***  

  يوم القيامة   .

ن الكریم مصاحبة كلمة ( یوم) مع كلمة ( القیامة) فقد ورد من المصاحبات الشائعة فى القرآ
  هذا التركیب فى سبعین آیة من كتاب اهللا عز وجل منها : 

sù ãΝä3$$!  {قوله تعالى :  øts† öΝ ßγoΨ÷� t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# $yϑŠÏù (#θçΡ%x. ÏµŠÏù tβθàÿÎ=tFøƒs† { :١١٣[البقرة .[  

$ {وقوله تعالى :  yϑ ¯Ρ Î) uρ šχ öθ ©ù uθ è? öΝ à2 u‘θ ã_ é& tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9   ] . ١٨٥[ آل عمران: } #$

  ].٨٧[ النساء: } ª!$# Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθèδ 4 öΝä3̈Ψyèyϑôfu‹s9 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ÏµŠÏù  {:وقوله تعالى  

  .)٣(" مصدر قام الخلق من قبورهم قیامة " اللسان وكلمة القیامة كما فى

لهذا الیوم الذى یبعث فیه جمیع الخالئق  )١(لقیامة هو االسم الرئیسى الشائع "" ویوم ا
                                     

  . ١١٢ص  ٧اللسان ج  )١(
   ١٤٧ص  ١٦الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٥٥١ص  ٧اللسان ج  )٣(



  

  

٤١١  

للحساب والفصل بینهم . وهو أحد أشهر المصطلحات القرآنیة التى صنعها القرآن الكریم وارتبطت 
  به كثیر من المصطلحات الخاصة بمجال الغیب .

***  

  يوم التالق .

  .)٢(صادفته معًا ، وقد یعبر عنه عن كل واحد منهما":" اللقاء مقابلة الشىء ومقال الراغب 

  .)٣(: "... وكل شىء استقبل شیئًا أو صادفه فقد لقیه " وقال الفیومى

’  {وقد ورد هذا التركیب فى القرآن الكریم فى قوله تعالى :  Å+ ù= ãƒ yyρ ”�9 $# ô ÏΒ  Íν Ì� øΒ r& 4’ n? tã 
 tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ  Íν ÏŠ$ t7 Ïã u‘ É‹Ψ ã‹ Ï9 tΠ öθ tƒ É− Ÿξ −G9   ] .١٥[ غافر:  }  #$

  .)٤(وذكر المفسرون أن یوم التالق " اسم من أسماء یوم القیامة "

  .)٥(:"یوم تلتقى فیه أهل السماء وأهل األرض وهو یوم التالق وذلك یوم القیامة"قال الطبرى 

ن : " تخصیصه بذلك اللتقاء من تقدم ومن تأخر والتقاء أهل السماء واألرض أوالواقع 
  .)٦(اة كل أحد بعمله الذى قدمه "ومالق

: " والمراد بیوم التالق یوم القیامة .. وفى سبب تسمیته بذلك وقال صاحب زاد المسیر 
  خمسة أقوال : 

  : أنه یلتقى فیه أهل السماء واألرض . أحدها 

  : یلتقى فیه األولون واآلخرون .  والثانى

  : یلتقى المظلوم والظالم .  والثالث

  تقى فیه الخلق والخالق . : یل والرابع
                                     

  . ٧٠، وینظر : فى شرف العربیة ص  ٣٦٢شعر الجاهلى ولغة القرآن ص التطور الداللى بین لغة ال )١(
  . ٥٠٧المفردات ص  )٢(
  . ٣٣١المصباح المنیر ص  )٣(
  . ٧٤ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج  )٤(
  .  ٥٠ص  ٢٤تفسیر الطبرى ج  )٥(
  . ٥٠٨المفردات ص  )٦(



  

  

٤١٢  

  .)١(: یلتقى المرء بعمله " والخامس

  وما ذكره صاحب زاد المسیر محتمل . 

إن تركیب ( یوم التالق ) یعد من المصطلحات اإلسالمیة الجدیدة التى أطلقها  والخالصة
  القرآن الكریم على یوم القیامة .

***  

  يوم التناد .
ÏΘ {:، وقد ورد هذا التركیب فى قوله تعالى  öθ s)≈ tƒ uρ þ’ Î oΤ Î) ß∃% s{ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ −F9 $# {  

  ] . ٣٢[غافر:
  وقد وردت قراءتان فى لفظ ( التناد) . 

  .)٢(فقد " قرئت مخففة ومثقلة "

: " واختلفت القراء فى قراءة قوله " یوم التناد " فقرأ ذلك عامة قراء األمصار ( قال الطبرى 
ل وترك إثبات الیاء بمعنى التفاعل من تنادى القوم تنادیًا كما قال جل ثناؤه یوم التناد) بتخفیف الدا

 "} #“ yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# |=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# β r& ô‰ s% $ tΡ ô‰ y` uρ $ tΒ $ tΡ y‰ tã uρ $ uΖ š/ u‘ $ y) ym ö≅ yγ sù 
Ν ›?‰ y` uρ $ ¨Β y‰ tã uρ öΝ ä3 š/ u‘ $ y) ym ( (#θ ä9$ s% óΟ yè tΡ { :٤٤[األعراف . [  

] ٥٠[ األعراف:  } yŠ$tΡuρ Ü=≈ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# |=≈ysô¹r& Ïπ̈Ψpgø:$# ÷βr& (#θàÒŠÏùr& $uΖøŠn=tã zÏΒ Ï!$yϑø9$#“# {:  وقال
  فلذلك تأوله قارؤ ذلك كذلك ... 

وقرأ آخرون ( یوم التناد ) بتشدید الدال بمعنى التفاعل من الند وذلك إذا هربوا فندوا فى 
  .)٣(دت على أربابها  "األرض كما تند اإلبل إذا شر 

أن قراءة التخفیف من النداء وهو  –رحمه اهللا تعالى  – ویتضح من كالم اإلمام الطبرى
  .)٤("الصوت مثل الدعاء والرغاء، وقد ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء أى صاح به .. "

لمناداة الناس : " قراءة العامة بتخفیف الدال وهو یوم القیامة .. سمى بذلك قال القرطبى 

                                     
  . ٢١١ص  ٧زاد المسیر ج  )١(
  . ٢٩٨ص  ٣البرهان فى علوم القرآن ج  )٢(
  . ٦١،  ٦٠ص  ٢٤تفسیر الطبرى ج  )٣(
  .  ٥٠٩ص  ٨اللسان ج  )٤(



  

  

٤١٣  

بعضهم بعضَا فینادى أصحاب األعراف رجاًال یعرفونهم بسیماهم وینادى أصحاب الجنة أصحاب 
النار أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقًا وینادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفیضوا علینا من 

یسعد بعدها أبدًا . أال الماء وینادى المنادى أیضًا بالشقوة والسعادة : أال إن فالن قد شقى شقاوة ال 
  إن فالن بن فالن قد سعد سعادة ال یشقى بعدها أبدا.

وهذا عند وزن األعمال وتنادى المالئكة أصحاب الجنة : أن  تلكموا الجنة أورثتموها بما 
كنتم تعملون وینادى حین یذبح الموت یا أهل الجنة خلود ال موت ، ویا أهل النار خلود ال موت 

  .)١(امامهم إلى غیر ذلك من النداء "وینادى كل قوم ب

مستنبط من اآلیات واآلثار التى تشیر إلى هذه  –رحمه اهللا تعالى  – القرطبى وما ذكره
  المعانى وحمل التسمیة على هذه النداءات الحاصلة فى هذا الیوم العظیم . 

شرد . وندت اإلبل  أما القراءة الثانیة  فهى قراءة التشدید فهى من " ند البعیر یند ندودًا إذا
  .)٢(تند ندًا وندیدًا وندادًا وندودًا وتنادت : نفرت وذهبت شرودًا فمضت على وجوهها "

 {     : " وقرئ بالتشدید : وهو أن یند بعضهم من بعض كقوله تعالى : وقال الزمخشرى 
tΠ öθ tƒ ”� Ïÿ tƒ â ö� pR ùQ $# ô ÏΒ Ïµ‹ Åz r&  { :فیر النار ندوا هربًا فال ]  ، وعن الضحاك : إذا سمعوا ز ٣٤[عبس

یأتون قطرًا من األقطار إال وجدوا مالئكة صفوفًا فبینا هم یموج بعضهم فى بعض إذ سمعوا منادیًا 
  . )٣(: أقبلوا إلى الحساب "

( یوم التناد)  یعد واحدًا من المصطلحات اإلسالمیة التى أطلقها القرآن إن تركیب والخالصة 
  القیامة .الكریم وجعلها من أسماء یوم 

***  

  يوم الوعيد  .

‡y {ورد هذا التركیب فى قوله تعالى :   ÏÿçΡuρ ’Îû Í‘θ�Á9$# 4 y7Ï9≡sŒ ãΠöθtƒ Ï‰‹Ïãuθø9$# { :٢٠[ّق. [   
: عن أصل (الوعید) " الواو والعین والدال كلمة صحیحة تدل على ترجیة قال ابن فارس 

  .)٤(لوعید فال یكون إال بشر "بقول : وعدته أعده وعدًا ویكون ذلك بخیر وشر ؛ فأما ا
                                     

  . ٣١١،  ٣١٠ص  ١٥الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ٥٠١ص  ٨اللسان ج  )٢(
  . ٨٥ص  ٤الكشاف ج  )٣(
  .  ١٠٥٨المقاییس ص  )٤(



  

  

٤١٤  

  .)١(: والوعید فى الشر خاصة "وقال الراغب 
  .)٢(: " الوعید والتوعد :، التهدد ، وقد أوعده وتوعده "وفى اللسان 

  .)٣(والمقصود بیوم الوعید ( یوم القیامة ) كما ذكر المفسرون "
  لتخویف . والسر فى اختیار كلمة (الوعید) فى هذه المصاحبة لغرض التهویل وا

ن كان یوم الوعد والوعید معًا على سبیل قال أبو حیان  : " وأضاف الیوم إلى الوعید وإ
  .)٤(التخویف "

: " وتخصیص الوعید بالذكر على تقدیر كون الخطاب لإلنسان مطلقًا مع أنه  وقال األلوسى
  .)٥(یوم الوعد أیضًا بالنسبة إلیه للتهویل "
ضافة (یوم) إلى (الوعید) من إضافة  قول ابن عاشوریوعن اإلضافة فى هذا التركیب  : " وإ

  .)٦(الشىء إلى ما یقع فیه أى یوم حصول الوعید الذى كانوا توعدوا به "
  إن تركیب ( یوم الوعید ) مصطلح إسالمى أطلق على ( یوم القیامة ) .والخالصة 

***  
  يوم الوقت المعلوم  .

$tΑ {ورد هذا التركیب فى قوله قوله تعالى :   s% y7 ¯Ρ Î* sù z ÏΒ t Ì� sàΖ ßϑ ø9 $# ∩⊂∠∪ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ 
ÏM ø% uθ ø9 $# ÏΘθ è= ÷è yϑ ø9   ] . ٨١] وكذلك فى سورة [ص:٣٨،  ٣٧[ الحجر :  }  #$

  : " الوقت :، مقدار من الزمان ، وكل شىء قدرت له حینا فهو مؤقت . قال ابن منظور
عمل فى الماضى ، وقد استعمل : " الوقت مقدار من الدهر معروف وأكثر ما یستابن سیده 

  .)٧(فى المستقبل "

  ذهب كثیر من المفسرین إلى أن المقصود بیوم الوقت المعلوم ( النفخة األولى ) . 

                                     
  . ٥٩٩المفردات ص  )١(
  . ٣٤٧ص  ٩اللسان ج  )٢(
  .  ١٩٨ص  ٤البى ج ، وتفسیر الثع ٢٢٥ص  ٤ینظر تفسیر ابن كثیر ج  )٣(
  . ١٢٣ص  ٨البحر المحیط ج  )٤(
  . ٣٣٣ص  ١٣روح المعانى ج  )٥(
  .  ٣٠٧ص  ٢٦التحریر والتنویر ج  )٦(
  . ٣٦٥ص  ٩اللسان  ج  )٧(



  

  

٤١٥  

  .)١(رضى اهللا عنهما : أراد به النفخة األولى  أى حین تموت الخالئق" قال ابن عباس"

  تموت الخالئق .  " هو وقت النفخة األولى حتىوقال أبو حیان فى البحر المحیط 

  .)٢(ووصف بالمعلوم إما النفراد اهللا بعلمه ..  أو ألنه معلوم فناء العالم فیه "

  وعلى هذا فالمراد من هذا التركیب ( النفخة األولى ) . 

وأخیرًا وبعد هذه الرحلة الممتعة فى بستان القرآن الكریم وواحة كلمة (یوم) ومصاحباتها 
  :مالحظات وهى اللغویة أود أن أدون بعض ال

إن كلمة (یوم) من الكلمات التى تتسم داللتها باإلبهام ، وكلما كانت الكلمة موغلة فى  -١
التنكیر كانت مبهمة الداللة وتحتاج حینئذ إلى كلمة مصاحبة تزیل هذا اإلبهام كما أشار إلى 

تصاحب لذا نجد اتساع دائرة الأستاذنا الدكتور / عبد الحلیم محمد عبد الحلیم ذلك  
  واالختیار بین الكلمات مع كلمة یوم . 

فالفرد عندما یسمع كلمة ( یوم) ال یستطیع أن یتوقع الكلمة التالیة الواردة معها ، فهى من 
فى الكلمات المصاحبة لها ، كما ظهر ذلك فى السیاق  )٣(الكلمات " ذات المعدل الكبیر "

  القرآنى 

ابتكار مصطلحات إسالمیة عبر عنها القرآن  قامت المصاحبة اللغویة بدور فعال فى -٢
  الكریم .

یالحظ أن أسماء ( یوم القیامة ) تعددت فى السیاق القرآنى ، ویوم القیامة من أكثر  -٣
أ.د / األمور التى ارتبطت بها مصطلحات إسالمیة فى مجال األمور الغیبیـة ویؤكــد هذا 

نرى غزارة فى المصطلحات القرآنیة بقوله : " وفى مجال عالم الغیب حمد حسن فرحات أ
  .)٤(التى وصفت الیوم اآلخر وما یجرى فیه "

                                     
  . ١٣٣ص  ٨، وتفسیر الطبرى ج  ٢٧ص  ١٠الجامع للقرطبى ج )١(
  . ٤٤١ص  ٥البحر المحیط ج  )٢(
  . ١٤٣مدخل إلى اللغة ص  )٣(
حیاء التراث تصدر عن دار البحوث األحم )٤( دیة مجلة علمیة دوریة محكمة تعنى بالدراسات اإلسالمیة وإ



  

  

٤١٦  

ولم ال ؟ وهو یمثل لنا كمسلمین ركنًا أصیًال من أركان اإلیمان ، بل هو یمثل المستقبل 
الحقیقى لهذه الحیاة الفانیة . لذا اهتم القرآن الكریم بالحدیث عنه ، وكثرت أسماؤه والمصطلحات 

  له . الدائرة حو 

وكثرة هذه المسمیات لها فائدتها فكل تركیب أو مصطلح یفید ملمحًا داللیا یختلف عن اآلخر 
، وذلك حتى تتضح صورة هذا الیوم فى أذهان الخلق كاملة ، وكان لتركیب " یوم القیامة) نصیب 

إلى أنه  عین آیة ولعل هذا یشیرباألسد فى التكرار والشیوع فى السیاق القرآنى . فقد تكرر فى س
  هو االسم الرئیسى الذى تدور حوله هذه المسمیات أو المصطلحات .

" إن هذه المصطلحات الكثیرة ربما تتداخل أ.د/ أحمد حسن فرحات وفى هذا الشأن یقول 
ن كثرتها الالفتة لالنتباه  من حیث داللتها على الذات ، ولكنها تتكامل من حیث الصفات ، وإ

 یمكن إدراكها عن طریق الحواس بحاجة إلى مثل هذه األوصاف توحى بأن الغیبیات التى ال
  .)١(المفصلة التى تقربها من التصور "

  
***  

                                     
حیاء التراث   –م  ٢٠٠٥یونیو ه /  ١٤٢٦دبى العدد العشرون جمادى األولى  –للدراسات اإلسالمیة وإ

أ.د/ أحمد  بعنوان / أثر المصطلح القرآنى فى التداخل والتكامل المصطلحى فى العلوم الشرعیة .بحث 
  . ٤٧حسن فرحات ص 

  . ٤٨المصدر السابق ص  )١(



  

  

٤١٧  

  

  

  

 الفصل الثالث 
دراسة المصاحبة اللغوية فى القرآن الكريم  بين المعطوف والمعطوف      

  .عليه
  : على مبحثين  ملتويش  

          .المبحث األول : العكــــوس             

  .المبحث الثانى  : المتكامالت            
  

  

  

  

  

  

  :تمهيد 
معطوف علیه ، وقد أشار د. محمد حسن من صور المصاحبة اللغویة صورة المعطوف وال

  عبد العزیز إلى أن هذه الصورة تشمل نوعین وهما :

  العكوس  . -١



  

  

٤١٨  

  المتكامالت . -٢

وقد قمت باختیار مجموعة من النماذج القرآنیة من المصاحبات التى تمثل هذا النمط العطفى 
  ، وقسمتها إلى قسمین : 

  العكوس  . -١

  المتكامالت . -٢

  ل المبحث األو
  : العكوس 

  وقد شملت التراكیب اآلتیة : 

البكرة واألصیل ، البكرة والعشى ، الرغب والرهب ، السر والعالنیة ، السراء والضراء، 
  المشرق والمغرب ، الغدو واآلصال ، الغیب والشهادة ) . 

  :البكرة واألصيل 

  .)١(: " البكرة هى أول النهار"قال الراغب 

  .)٢(ة : الغدوة ": " البكر وقال ابن منظور

  .)٣(أما األصیل فهى : " العشى 

  وقد جمعت المصاحبة بینهما فى القرآن الكریم أربع مرات . 

#) {قال تعالى :  þθ ä9$ s% uρ ç�� ÏÜ≈ y™ r& š Ï9 ¨ρ F{ $# $ yγ t7 oK tG ò2 $# }‘ ÏS sù 4’ n? ôϑ è? Ïµ ø‹ n= tã Zο t� ò6 ç/ 

Wξ‹ Ï¹ r& uρ { :٤(] . أى دائمًا "٥[الفرقان(.  

: " أى تملى علیه طرفى النهار وهذا مستعمل كنایة عن كثرة الممارسة  وقال ابن عاشور

                                     
  ٦٨المفردات ص  )١(
  ٤٨١ص  ١اللسان ج  )٢(
  ١٦٣المصدر السابق نفسه ص  )٣(
  . ٣١٥ص  ٣الكشاف ج  )٤(



  

  

٤١٩  

  .)١(لتلقى األساطیر "
ثالث مرات فى سیاق الحث على المداومة واإلكثار من ذكر اهللا  وقد تكررت هذه المصاحبة

  وتسبیحه . 
çνθ {قال تعالى :  ßs Î m7 y™ uρ Zο t� õ3 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ { :٤٢[ األحزاب . [  

θ#) {وقال تعالى:  ãΖ ÏΒ ÷σ çG Ï j9 «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ çνρ â‘ Ì h“ yè è? uρ çνρ ã� Ï j% uθ è? uρ çνθ ßs Î m7 |¡ è@ uρ Zο t� ò6 ç/ 

¸ξ‹ Ï¹ r& uρ {:٩[الفتح  .[  

�Ì {وقال جل شأنه :   ä. øŒ $# uρ zΝ ó™ $# y7 Î n/ u‘ Zο t� õ3 ç/ Wξ‹ Ï¹ r& uρ { :٢٥[االنسان. [  

بالذكر والتسبیح بقدر : " والمقصود من البكرة واألصیل إعمار أجزاء النهار  قال ابن عاشور
  .)٢(ن ذكر طرفى الشىء یكون كنایة عن استیعابه "ألالمكنة 

وفى موطن آخر یقول : " البكرة أول النهار . واألصیل : آخره وهما كنایة عن استیعاب 
وقد قدم لفظ (بكرة)  )٣(األوقات بالتسبیح واإلكثار منه ، كما یقال شرقًا وغرباً  الستیعاب الجهات "

  .)٤(البكرة أسبق من األصیل ال محالة "ألن " 
أن المصاحبة فى تركیب ( بكرة وأصیًال ) أفادت الدوام واالستیعاب لجمیع  ومما سبق یظهر

  األوقات . 
هذا وقد شاعت هذه المصاحبة فى مجال الحث على ذكر اهللا تعالى وتسبیحه فى غیر 

  القرآن الكریم ومن ذلك : 

عنهما قال : بینما نحن نصلى مع رسول اهللا صلى اهللا  " ما روى عن ابن عمر رضى اهللا
علیه وسلم إذ قال رجل من القوم :، اهللا أكبر كبیرًا والحمد هللا كثیرًا وسبحان اهللا بكرة وأصیال . 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من القائل كذا وكذا ؟ 

  فقال رجل من القوم أنا یارسول اهللا .

  لها أبواب السماء .  فقال : عجبت لها فتحت

                                     
  . ٣٢٥ص  ١٨التحریر والتنویر ج  )١(
  .٤٨ص  ٢٢المصدر السابق ج  )٢(
  . ١٥٦ص  ٢٦المصدر السابق ج  )٣(
  .٤٨ص  ٢٢المصدر السابق ج  )٤(



  

  

٤٢٠  

  .)١(ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول ذلك "قال 

  ومن المصاحبات التى وردت مع لفظ (بكرة) كلمة ( العشى) . 

  .)٢("والعشى والعشیة : آخر النهار "

  وقد ورد تركیب (بكرة وعشیا ) فى موضعین . 

yl {زكریا علیه السالم : قال تعالى فى سیاق الحدیث عن  t� sƒ mú 4’ n? tã  Ïµ ÏΒ öθ s% z ÏΒ 
É># t� ós Ïϑ ø9 $# # yr ÷ρ r' sù öΝ Íκ ö� s9 Î) β r& (#θ ßs Î m7 y™ Zο t� õ3 ç/ $ |‹ Ï± tã uρ { :١١[ مریم . [  

فى تفسیر اآلیة : " المراد صالة الفجر والعصر وقیل المراد بالتسبیح  صاحب فتح القدیرقال 
  .)٣(ى نزهوا ربكم طرفى النهار"هو قولهم سبحان اهللا فى الوقتین أ

�ω tβθ {: والموضع الثانى قوله تعالى عن نعیم أهل الجنة  ãè yϑ ó¡ o„ $ pκ� Ïù # ·θ øó s9 �ω Î) $ Vϑ≈ n= y™ 
( öΝ çλ m; uρ öΝ ßγ è% ø— Í‘ $ pκ� Ïù Zο t� õ3 ç/ $ |‹ Ï± tã uρ { :٦٢[مریم . [  

  .. فى تفسیر اآلیة : " هذا وارد على عادة المتنعمین فى هذه الدار األلوسى قال

فقد كانت العرب فى زمانها إنما لها أكلة واحدة فمن أصاب أكلتین سمى فالن الناعم فأنزل 
ال فلیس فى الجنة بكرة  اهللا تعالى هذا یرغب عباده فیما عنده .. وقیل : المراد دوام رزقهم ودروره وإ

  )٤(وال عشى "

  ار) . وقد اقترن لفظ (العشى) بلفظ ( اإلبكار) فى تركیب ( العشى واإلبك

$tΑ  {وذلك فى موضعین قال تعالى :  s% y7 çG tƒ# u �ω r& zΟ Ï k= x6 è? }¨$ ¨Ψ9 $# sπ sW≈ n= rO BΘ$ −ƒ r& �ω Î) 
# Y“ øΒ u‘ 3 � ä. øŒ $# uρ y7 −/ §‘ # Z�� ÏW Ÿ2 ôx Î m7 y™ uρ Ä c Å´ yè ø9 $$ Î/ Ì�≈ x6 ö/ M} $# uρ  { :٤١[آل عمران . [  

x  {وقال تعالى :  Î m7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 Î n/ u‘ Ä c Å´ yè ø9 $$ Î/ Ì�≈ x6 ö/ M} $# uρ {  :٥٥[غافر . [  

  .)٥(" أى وداوم على التسبیح والتحمید لربك على أنه عبر بالطرفین وأرید جمیع األوقات "

                                     
  . رواه مسلم –صحیح  – ٥١٨حدیث ءرقم  ١٢٥ص  ١صحیح الترغیب والترهیب ج  )١(
  . ٢٧١ص  ٦اللسان ج  )٢(
  . ٣٢٤ص  ٣فتح القدیر ج  )٣(
  . ٤٢٩ص  ٨روح المعانى لأللوسى ج  )٤(
  . ٣٣٠ص  ١٢روح المعانى لأللوسى ج  )٥(



  

  

٤٢١  

االرتباط فى االستعمال بین اللفظین فى القرآن الكریم وهذه المصاحبة لها  ومما سبق یظهر
  أثرها فى اكتساب التركیب ملمح ( الدوام واالستیعاب لجمیع الوقت ) . 

فى غیر القرآن الكریم ، فقد ورد فى وصف النبى صلى  –أیضًا  –وقد ورد هذا االستعمال 
  اهللا علیه وسلم ألول زمرة تدخل الجنة حیث قال صلى اهللا علیه وسلم : 

لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما یرى مخ سوقها من وراء لحمها من الحسن " 
 یمتخطون وال یبصقون آنیتهم الذهب والفضة یسبحون اهللا بكرة وعشیًا ال یسقمون وال

  .)١(وأمشاطهم الذهب "

***  

  الرغب والرهب :

  .)٢(والرغب : الضراعة والمسألة  "

  .)٣(والرهب : الخوف فیقال : " رهب الشىء رهبا ورهبا ورهبة ، ورهبة : خافه "

ریم فى سیاق وقد جمعت المصاحبة بین اللفظین فى تركیب ( رغبًا ورهبًا ) فى القرآن الك
Ν {الحدیث عن زكریا علیه السالم وأهله قال تعالى :  ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Ì�≈ |¡ ç„ ’ Îû 

ÏN≡ u� ö� y‚ ø9 $# $ oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š Ïè Ï±≈ yz  { ٩٠نبیاء: [األ. [  
یما یرجون منه من : " ویعنى بقوله ( رغبا) أنهم كانوا یعبدونه رغبة منهم ف قال الطبرى

  .)٤(رحمته وفضله ، (ورهبا) یعنى رهبة منهم من عذابه وعقابه بتركهم عبادته وركوبهم معصیته"

والناظر فى هذا التركیب یرى أن اقتران هذین اللفظین فى هذه المصاحبة أمر یقتضیه المقام 
عن ابن  الطبرى قد أورد، لذا نجد أن المفسرین قد أشاروا إلى ضرورة  التالزم بین اللفظین هنا ف

زید قوله فى تفسیر اآلیة ( یدعونا رغبًا ورهبًا ) " أى خوفًا وطمعًا ولیس ینبغى ألحدهما ان یفارق 

                                     
  . قال الشیخ األلبانى ( صحیح)  – ٤٣٣٠رءقم  ٤٣٣صحیح وضعیف الجامع ص  )١(
  . ١٨٣ص  ٤اللسان ج  )٢(
  . ٢٦٧لمصدر السابق نفسه ص ا )٣(
  . ٨٣ص  ١٧تفسیر الطبرى ج  )٤(



  

  

٤٢٢  

  .)١(اآلخر "

فى معرض تفسیره لآلیة حیث ذكر أن المعنى " یدعون وقت  اإلمام القرطبىوقد أكد ذلك 
  .)٢(والرهبة متالزمان "تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء  ورهبة وخوف ألن الرغبة 

وذلك ألن المؤمن لكى یصل إلى اهللا تعالى البد له من جناحین یطیر بهما إلى اهللا تعالى 
أحدهما الرجاء وثانیهما الخوف ، فال یكتمل إیمان المرء إال بهما جمیعًا ، وقد أكد هذا المعنى 

  اقتران اللفظین وتالزمهما فى هذه اآلیة . 

الزم بین اللفظین فى هذا النمط التركیبى أنه قد تكرر ورودهما معًا فى ومما یدل على قوة الت
  غیر االستعمال القرآنى . 

" فقد جمع النبى صلى اهللا علیه وسلم بینهما فى االستعمال النبوى الشریف فكان إذا أوى إلى 
ت اللهم أسلمت نفسى إلیك ووجهت وجهى إلیك وفوضفراشه نام على شقه األیمن ثم قال : " 

أمرى إلیك وألجات ظهرى إلیك رغبة ورهبة إلیك ال ملجأ وال منجا منك إال إلیك آمنت بكتابك الذى 
أنزلت ونبیك الذى أرسلت وقال صلى اهللا علیه وسلم : من قالهن ثم مات تحت لیلته مات على 

  .)٣("الفطرة 

فأطالها . " وعن خباب بن األرت قال : صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم صالة 
  .)٤(..."قال : أجل ، إنها صالة رغبة ورهبةقالوا : یا رسول اهللا صلیت صالة لم تكن تصلیها ، 

إن هناك تالزمًا فى االستعمال بین لفظى ( الرغبة والرهبة ) ویستفاد من  وصفوة القول :
الدور الذى  هذا التالزم فى التنبیه على ضرورة تحلى المؤمن بهاتین الصفتین ، وبهذا یظهر لنا

  تقوم به المصاحبة اللغویة فى ترسیخ المعانى اإلسالمیة .

  السر والعالنية :

                                     
  . ٨٤تفسیر الطبرى ص  )١(
  . ٣٣٦ص  ١١الجامع للقرطبى ج  )٢(
  . ٢٨٨٩حدیث رقم  ٩٠ص  ٧السلسلة الصحیحة ج  )٣(
  . -صحیح  – ٥٧٥٤حدیث رقم  ٢٥٠ص  ٣مشكاة المصابیح ج  )٤(



  

  

٤٢٣  

  .)١(: " اإلسرار خالف اإلعالن "قال الراغب 

  .)٢(و " العالنیة ضد السر "

  وقد جمعت المصاحبة بین اللفظین فى االستعمال القرآنى عن طریق النمط العطفى . 

ؤمنین ذكر من أوصافهم اإلنفاق فى جمیع أحوالهم فى ففى سیاق  الحدیث عن أوصاف الم
š {سرهم وعالنیتهم ، قال تعالى :  Ï% ©! $# šχθ à) ÏÿΨ ãƒ Ο ßγ s9≡ uθ øΒ r& È≅ øŠ ©9 $$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# uρ # v� Å™ 

Zπ uŠ ÏΡ Ÿξ tã uρ {  :٢٧٤[البقرة . [  

θ#) {وقال تعالى :   à) xÿΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u� Å  Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ { :٢٢[الرعد [ .  

≅ {وقال تعالى :  è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè Ï j9 t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ßϑŠ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ à) ÏÿΖ ãƒ uρ $ £ϑ ÏΒ 
öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # v� Å™ Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ {  ]٣١براهیم: إ . [  

  ]٢٩ر: [فاط } ?xÿΡr&uρ $£ϑÏΒ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ #u�Å  ZπuŠÏΡŸξtãuρ šχθã_ö�tƒ Zοt�≈pgÏB ©9 u‘θç7s(θà#) {وقال تعالى : 

  .)٣(أى : " یعمون األوقات واألحوال بالصدقة لحرصهم على الخیر " 

  :  یقول ابن عاشوروعن السر فى الجمع بین اللفظین فى هذا المقام 

األحوال فى طلب اإلنفاق لكیال یظنوا أن اإلعالن یجر إلى الریاء كما  تعمیم" والمقصود 
لى إخفاء الغنى نعمة اهللا فیجر إلى كفران النعم كان حال الجاهلیة ، أو أن اإلنفاق سرا یفضى إ

فربما توخى أحد الحالین فأفضى إلى ترك اإلنفاق فى الحال اآلخر فتعطل نفع كثیر وثواب جزیل 
نفاق بر ال یكدره ما یحف به من األحوال .. وتقدیم السر على العالنیة تنبیه اإل أن فبین اهللا للناس

  .)٤(خواطر الریاء وألن فیه استبقاء لبعض حیاء المتصدق علیه"على أنه أولى الحالین لبعده عن 

طفى فى صیغة الفعل فقد تكرر عووردت المصاحبة بین اللفظین أیضًا عن طریق النمط ال
الفعل ( یسر) والفعل ( یعلن) فى أكثر من موضع فى سیاق الحدیث عن كمال علمه سبحانه 

حاطته بجمیع أحوال عباده .    وتعالى وإ

                                     
  . ٢٥٦المفردات ص  )١(
  . ٣٨٦المصدر السابق ص  )٢(
  . ٢٨٣ص  ١الكشاف ج  )٣(
  .  ٢٣٣ص  ١٣التحریر والتنویر ج  )٤(



  

  

٤٢٤  

!ª {الى : قال تع $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”� Å¡ è@ $ tΒ uρ šχθ ãΖ Î= ÷è è? { :١٩[النحل . [  

  ] .٤[التغابن: } ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ tβρ•�Å£è? $tΒuρ tβθãΖÎ=÷èè? 4 ª!$#uρ 7ΛÎ=tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰�Á9$# {وقال تعالى: 

  ] .   ٧٧[البقرة:  } Ÿωuρr& tβθßϑn=ôètƒ ¨βr& ©!$# ãΝn=÷ètƒ $tΒ šχρ”�Å¡ç„ $tΒuρ tβθãΨÎ=÷èãƒ  {وقال تعالى : 

  ].٥[هود:  } Ÿωr& tÏm tβθà±øótGó¡o„ óΟßγt/$uŠÏO ãΝn=÷ètƒ $tΒ šχρ•�Å£ãƒ $tΒuρ tβθãΨÎ=÷èãƒ {وقال جل شأنه :  

  ] . ٢٣[النحل: }  Ÿω tΠt�y_ �χr& ©!$# ÞΟn=÷ètƒ $tΒ šχρ”�Å¡ç„ $tΒuρ šχθãΨÎ=÷èãƒ {وقال سبحانه :  

$ {وقال سبحانه :   ¯Ρ Î) ãΝ n= ÷è tΡ $ tΒ šχρ •� Å£ ãƒ $ tΒ uρ tβθ ãΖ Î= ÷è ãƒ  {  :٧٦[ ّیـس  . [  

وترشد هذه المصاحبة إلى كمال علمه سبحانه جل فى عاله فال یصح أن یعلم حال عباده 
  فى حال دون أخرى لذا هذه المصاحبة فى هذا السیاق الزمة ال یمكن انفكاكها . 

***  

  السراء والضراء :
  )١(لنعمة ، والضراء : الشدة ، والسراء :الرخاء ،وهو نقیض الضراء ":"والسراء اقال ابن منظور

  .)٢(وعن الضراء یقول "والضراء : نقیض السراء .. وهى الحالة التى تضر"

  من خالل النمط العطفى وذلك فى موضعین من القرآن الكریم .  وقد جمعت المصاحبة اللغویة بین النقیضین

t {قال تعالــى :  Ï% ©! $# tβθ à) ÏÿΖ ãƒ ’ Îû Ï !# §� œ£9 $# Ï !# §� œØ9 $# uρ t Ïϑ Ïà≈ x6 ø9 $# uρ xá ø‹ tó ø9 $# 
t Ïù$ yè ø9 $# uρ Ç tã Ä¨$ ¨Ψ9   ] .١٣٤[آل عمران: }  #$

والمقصود فى هذا السیاق تقریر وتأكید أن من صفات أهل الجنة اإلنفاق فى جمیع األحوال 
رض ... فال یشغلهم أمر عن فهم ینفقون فى " الشدة ، والرخاء والمنشط والمكره ، والصحة والم

                                     
  . ٥٥٨ص  ٤اللسان ج  )١(
  . ٤٨٧،  ٤٨٦ص  ٥المصدر السابق ج  )٢(



  

  

٤٢٥  

  .)١(طاعة اهللا تعالى ، واإلنفاق فى مراضیه واإلحسان إلى خلقه "

  .)٢(" فهم ال یمنعهم حال سرور وال حال ابتالء عن بذل المعروف "

: " وكأن الجمع بینهما هنا ألن السراء فیها ملهاة عن الفكرة فى شأن ویقول ابن عاشور 
ة موجدة . فمالزمة اإلنفاق فى هذین الحالین تدل على أن محبة نفع غیرهم والضراء فیها ملهاة وقل

الغیر بالمال الذى هو عزیز على النفس قد صار لهم خلقًا ال یحجبهم عنه حاجب وال ینشأ ذلك إال 
  .)٣(عن نفس طاهرة "

θ#)  {وقد وردت هذه المصاحبة أیضًا فى قوله تعالى :  ä9$ s% ¨ρ ô‰ s% ¡§ tΒ $ tΡ u !$ t/# u â !# §� œØ9 $# 
â !# §� œ£9 $# uρ Μ ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù Zπ tG øó t/  {  :٩٥[ األعراف. [  

والمقصود واهللا أعلم أن اهللا تعالى قد أخذ األمم الهالكة " بالشدة لیتعظوا ویزدجروا فلم یفعلوا 
، ثم أخذهم بالرخاء ، لیشكروا ولكنهم أبطرتهم النعمة وأشروا فقالوا : هذه عادة الدهر ، ضراء 

د أصاب آباءنا مثل ذلك ، ال بابتالء وقصد . وجعلوا أسالفهم وما أصابهم ، مثًال لهم وسراء ، وق
  .)٤(ولما یصیبهم "

***  

  المشرق والمغرب :

: " شرقت الشمس شروقًا طلعت وقیل ال أفعل ذلك ما ذر شارق ، وأشرقت  قال الراغب
ذا قیال بلفظ أضاءت  .. والمشرق والمغرب إذا قیال باإلفراد فإشارة إلى ناحیتى  الشرق والغرب وإ

ذا قیال بلفظ الجمع فاعتبار بمطلع كل  التثنیة فإشارة إلى مطلعى ومغربى الشتاء ، والصیف ، وإ
  .)٥(یوم ومغربه أو بمطلع كل فصل ومغربه "

: " الغرب والمغرب : بمعنى واحد . ابن سیده : الغرب  فیقول ابن منظورأما كلمة المغرب 
  . )٦(غرب "خالف الشرق وهو الم

بین المشرق والمغرب من خالل النمط العطفى فى القرآن الكریم ومن ذلك قوله  وقد جمعت المصاحبة اللغویة

                                     
  . ٤٠٤ص  ١تفسیر ابن كثیر ج  )١(
  . ٦٣ص  ٣البحر المحیط ج  )٢(
  . ٩١ص  ٤التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٣٤٩ص  ٤البحر المحیط ج )٤(
   .٢٩١المفردات ص  )٥(
  . ٥٨٦ص  ٦اللسان ج  )٦(



  

  

٤٢٦  

  ] ١١٥[البقرة: } uρ ä−Ì�ô±pRùQ$# Ü>Ì�øópRùQ$#uρ 4 $yϑuΖ÷ƒr'sù (#θ—9uθè? §ΝsVsù çµô_uρ «!$# 4 �χÎ) ©!$# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ!¬ {تعالى : 

  ].١٤٢[البقرة:} ä−Î�ô³pRùQ$# Ü>Ì�øóyϑø9$#uρ 4 “Ï‰öκu‰ tΒ â!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β !°  {وقوله تعالى:

  ] . ١٧٧[البقرة:  } øŠ©9 §�É9ø9$# βr& (#θ—9uθè? öΝä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Î�ô³yϑø9$# É>Ì�øóyϑø9$#uρ§{ {وقوله تعالى : 

  ] ٢٨[الشعراء: } ?tΑ$s% �>u‘ É−Î�ô³yϑø9$# É>Ì�øóyϑø9$#uρ $tΒuρ !$yϑåκs]øŠt/ ( βÎ) ÷ΛäΖä. tβθè=É)÷ès {وقوله تعالى :  

  ] .٩[المزمل:  } É−Î�ô³yϑø9$# É>Ì�øópRùQ$#uρ Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθèδ çνõ‹ÏƒªB$$sù Wξ‹Ï.uρ ‘§< {وقوله سبحانه :  
وقد أشار المفسرون إلى أن الجمع بین المشرق والمغرب یفید " التعمیم فهما كنایة عن 

  .)١(ض كلها "األر 
  وقد ورد الجمع بینهما أیضًا بصیغة المثنى وصیغة الجمع . 

< {قال تعالى :  u‘ È ÷ s% Î� ô³ pR ùQ $# �> u‘ uρ È ÷ t/ Ì� øó pR ùQ   ] . ١٧[الرحمن: } #$

$ {وقال تعالى :  uΖ øO u‘ ÷ρ r& uρ tΠ öθ s) ø9 $# š Ï% ©! $# (#θ çΡ% x. šχθ àÿ yè ôÒ tF ó¡ ç„ šX Í�≈ t± tΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ yγ t/ Ì�≈ tó tΒ uρ { ]:١٣٧األعراف . [  

Iξ {وقال تعالى :  sù ãΝ Å¡ ø% é& É b> t� Î/ É− Ì�≈ t± pR ùQ $# É> Ì�≈ tó pR ùQ $# uρ $ ¯Ρ Î) tβρ â‘ Ï‰≈ s) s9 { :٤٠[المعارج. [  

***  
  الغدو واألصال  :
:" الغدوة ، بالضم :، البكرة ما بین صالة الغداة وطلوع الشمس .. وقال قال ابن منظور 

  غدى جمع غدوة . اللیث : الغدو جمع مثل الغدوات ، وال

  .)٢(والغدو : نقیض الرواح . وقد غدا یغدوا غدوا "

: الغدوة والغداة من أول النهار وقوبل فى القرآن الغدو باآلصال ..، وقوبل وقال الراغب 
  .)٣(الغداة بالعشى"

� {بین الغدو واآلصال فى ثالثة مواضــع قــال تعالـى :  وقد جمعت المصاحبة اللغویة ä. øŒ $# uρ 
š� −/ §‘ ’ Îû š� Å¡ øÿ tΡ % Yæ •� |Ø n@ Zπ xÿ‹ Åz uρ tβρ ßŠ uρ Ì� ôγ yf ø9 $# z ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# Í iρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ Ÿω uρ 

                                     
   .٦٨٢ص  ١یر ج والتنووالتحریر  ٣٦٣ص  ١، وروح المعانى لأللوسى ج  ١٦٧ص  ١ینظر : الكشاف ج  )١(
  . ٥٨٢،  ٥٨١ص  ٦اللسان ج  )٢(
  . ٤١المفردات ص  )٣(



  

  

٤٢٧  

 ä3 s? z Ï iΒ t, Î# Ïÿ≈ tó ø9   ] . ٢٠٥[األعراف:  } #$

!¬ {وقال تعالى :  uρ ß‰ àf ó¡ o„  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ Yã öθ sÛ $ \δ ö� x. uρ Ν ßγ è=≈ n= Ïß uρ 
Í iρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ  { :١٥ٍ[الرعد. [  

ßx  {وقال جل شأنه :   Î m7 |¡ ç„ … çµ s9 $ pκ� Ïù Í iρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ {  :٣٦[النور  . [  

: " والغدو اسم لزمن الصباح وهو النصف األول من النهار واآلصال جمع قال ابن عاشور 
د استیعاب أجزاء النهار أصیل وهو العشى وهو النصف الثانى من النهار إلى الغروب والمقصو 

  . )١(بحسب المتعارف فأما اللیل فهو زمن النوم "

والسر فى تخصیص اللفظین لكونهما " أشهر ما یقع فیه المباشرة لألعمال واالشتغال 
  فیكون التسبیح والذكر هللا أعظم أجرًا حینئذ .   )٢(باألشغال "

 Ψ9$# šχθàÊt�÷èãƒ̈$‘ {ب فرعون وقومه قال تعالى : وقد قوبل الغدو بالعشى أیضًا فى سیاق الحدیث عن عــذا
$pκö�n=tæ #xρß‰äî ($|‹Ï±tãuρ tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# (#þθè=Åz÷Šr& tΑ#u šχöθtãö�Ïù £‰x©r& É>#x‹yèø9$# { :٤٦[غافر .[  

  .)٣(:  وقوله "غدوًا وعشیًا "كنایة عن الدوام ألن الزمان ال یخلو من هذین الوقتین"قال ابن عاشور

  وقد قوبل لفظ ( الغداة ) بلفظ ( العشى) وذلك فى موضعین . 

Ÿωuρ ÏŠã�ôÜs? tÏ%©!$# tβθããô‰tƒ Οßγ−/u‘ Íο4ρy‰tóø9$$Î/ ÄcÅ {قال تعالى:   ýèø9$#uρ tβρß‰ƒÌ�ãƒ …çµyγô_uρ {  :٥٢[األنعام [  

�É9ô¹$#uρ y7|¡øÿtΡ yìtΒ tÏ%©!$# šχθããô‰tƒ Νæη−/u‘ Íο4ρy‰tóø9$$Î/ ÄcÅ÷  {وقال تعالى :  ýèø9$#uρ {  :٢٨[الكهف . [  

: " أى یعبدونه دائمًا وشاع استعمال مثل هذه العبارة للدوام وهى نظیر قولهم:  قال األلوسى
  .)٤(ضرب زید الظهر والبطن یریدون به ضرب جمیع بدنه "

ما استیعاب : " والمعنى أنهم یدعون اهللا الیوم كله . فالغداة والعشى قصد بهوقال ابن عاشور 
  .)٥(الزمان واألیام كما یقصد بالمشرق والمغرب استیعاب األمكنة وكما یقال الحمد هللا بكرة وأصیًال "

  الغيب والشهادة :

                                     
  . ٢٤٢ص  ٩التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٣٦٩ص  ٩روح المعانى لأللوسى ج  )٢(
  . ١٥٩ص ص ٢٤ التحریر والتنویر ج )٣(
  . ٢٤٩ص  ٨روح المعانى ج  )٤(
  . ٢٤٧ص  ٧التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٤٢٨  

  .)١(: "والغیب كل ما غاب عنك .. والغیب أیضًا ما غاب من العیون "قال ابن منظور 

البصر أو بالبصیرة وقد یقال : " الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إما ب وقال الراغب
  .)٢(الحضور مفردًا "

بین الغیب والشهادة فى صورة النمط العطفى فى القرآن الكریم  وقد جمعت المصاحبة اللغویة
جمیعها وردت فى سیاق التقریر بشمول علم اهللا جل وعال الذى ال  أن فى عشرة مواضع . ولوحظ

&ã  {یغیب عنه شىء ، ومن ذلك قوله تعالى :  s! uρ Û� ù= ßϑ ø9 $# tΠ öθ tƒ ã‡ xÿΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ �Á9 $# 4 ãΝ Î=≈ tã 

É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ  {  :٧٣[األنعام. [  

Ν§ {وقـال تعالـى :   èO šχρ –Š t� è? 4’ n< Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ Ν ä3 ã∞ Î m7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. 

tβθ è= yϑ ÷è s? { :٩٤[ التوبة. [  

Ο {وقال تعالى :  Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ pκ ¤¶9 $# uρ ç�� Î7 x6 ø9 $# ÉΑ$ yè tF ßϑ ø9   ] .٩[الرعد: } #$

  ] .٢٢[ الحشر: } uθèδ ª!$# “Ï%©!$# Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθèδ ( ÞΟÎ=≈tã É=ø‹tóø9$# Íοy‰≈yγ¤±9$#uρ {وقال تعالى :  

: " أى هو عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوه فالغیب مصدر بمعنى الغائب قال القرطبى 
ة مصدر بمعنى الشاهد فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغیب واإلحاطة بالباطن الذى یخفى والشهاد

  .)٣(على الخلق فال یجوز أن یشاركه فى ذلك أحد "

: " والغیب ما هو غائب ... والشهادة :، ضد الغیب وهى األمور التى  وقال ابن عاشور
ودات عن االتصاف بهذین الوصفین فكأنه یشاهدها الناس ویتوصلون إلى علمها .. وال تخرج الموج

قیل : العالم بأحوال جمیع الموجودات والتعریف فى ( الغیب والشهادة) لالستغراق أى عالم كل 
  )٤(غیب وكل شهادة "

وتأتى قیمة المصاحبة هنا فى أنه ال یجوز االكتفاء بذكر واحدة منهما " ألن الغرض من  

                                     
  . ٧٠٤ص  ٦اللسان ج  )١(
  . ٣٠٠المفردات ص  )٢(
  . ٢٨٩ص  ٩الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ٣٠٩ص  ٧التحریر والتنویر ج  )٤(



  

  

٤٢٩  

  .)١("(الغیب والشهادة ) تعمیم الموجودات 

حاطة علم اهللا تعالى بكل شىء كما أنه لم یكتف بذكر (الغیب) فقط بل وذكر لفظ إوبیان 
(الشهادة ) " لالحتراس من التوهم بأنه سبحانه یعلم الحقائق العالیة الكلیة فقط كما ذهب إلى ذلك 

  فریق من الفالسفة األقدمین . 

ل غیب وشهادة وذلك مما ال یشاركه وألن التعریف فى ( الغیب والشهادة ) لالستغراق أى ك
  .)٢(فیه غیره "

أن نسبة علمه تعالى المحیط إلى سائر  قیحقأما عن السر فى تقدیم لفظ ( الغیب ) " لت
  .)٣(األشیاء السر والعلن واحدة على أبلغ وجه وآكده "

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثانى

                                     
  . بتصرف یسیر  ٩٨ص  ١٣التحریر والتنویر ج  )١(
  . بتصرف یسیر ١١٩ص  ٢٨المصدر السابق ج  )٢(
  . ٥ص  ٦روح المعانى لأللوسى ج  )٣(



  

  

٤٣٠  

  على ذلك . أما المتكامالت فتتناول بعض النماذج القرآنیة التى تدل 

  ومن ذلك : 

  . يأجوج ومأجوج

: " ویأجوج وماجوج : قبیلتان من خلق اهللا .. ، وهما اسمان أعجمیان ،  قال ابن منظور
واشتقاق مثلهما من كالم العرب یخرج من أجت النار ، ومن الماء األجاج ، وهو الشدید الملوحة ، 

  . )١(فأما األعجمیة فال تشتق من العربیة ". وهذا لو كان االسمان عربیین لكان هذا اشتقاقهما ، 

وهذان اللفظان من المتالزمات فى االستعمال القرآنى وغیره فال یكاد یذكر أحدهما إال 
  ویستدعى اآلخر . 

] ٩٤[الكهف:  }... #$}ø9$# ¨βÎ) ylθã_ù'tƒ ylθã_ù'tΒuρ tβρß‰Å¡øÿãΒ ’Îû ÇÚö‘F(θä9$s% #x‹≈tƒ È÷tΡö�s#) {:  قال تعالى

 .  

_# {قال تعالى : و  ¨L ym # sŒ Î) ôM ys ÏG èù ßlθ ã_ ù' tƒ ßlθ ã_ ù' tΒ uρ Ν èδ uρ  Ï iΒ È e≅ à2 5> y‰ tn 

šχθ è= Å¡Ψ tƒ   {٩٦نبیاء:أل[ا [  

**  

  

  

  

  

  

  اإليمان والعمل الصالح :

                                     
  . ٨٣ص  ١اللسان ج  )١(



  

  

٤٣١  

قد ورد ذكر الفعل (آمنوا) مصاحبًا للتركیب ( وعملوا الصالحات) فى القرآن الكریم من خالل 
خمسین موضعًا مما یدل على شیوع هذا التالزم فى القرآن الكریم النمط العطفى وذلك فى اثنین و 

  ومن ذلك . 

�Î {قوله تعالى :  Å e³ o0 uρ š Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì� øg rB 
 ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã (�≈ yγ ÷Ρ F{   ] .  ٢٥[البقرة: } #$

š {وقوله تعالى :   Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# 
( öΝ èδ $ pκ� Ïù šχρ à$ Î#≈ yz { :٨٢[البقرة . [  

  ] . ٢٧٧[البقرة: } βÎ) šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$#¨ {وقوله تعالى :  

t {وقوله تعالى :  Ï% ©! $# uρ (#θ ãΨ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ è= Åz ô‰ ãΖ y™ ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì� øg rB 
 ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã�≈ pκ ÷Ξ F{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # Y‰ t/ r&  {  :٥٧[النساء . [  

وتشیر هذه المصاحبة إلى مسألة اعتقادیة غایة فى األهمیة وهى أن اإلیمان وحده ال یكفى 
بل البد من العمل الذى یبرهن على صحة هذا اإلیمان ، والشك أن شیوع هذه المصاحبة القرآنیة 
 من خالل هذا النمط العطفى المتكامل یؤكد ذلك ، لذا نجد أن العلماء قد عرفوا اإلیمان عند أهل

  .)١("السنة بأنه " قول باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح یزید وینقص " 

  فیالحظ فى هذا التعریف قید (العمل ) .

وكذلك یستفاد من هذه المصاحبة أیضًا بأن العمل ال یقبل دون إیمان قلبى ، وقد أشار شارح 
 )٢(ال بالعمل مع التصدیق "إلى ذلك . حیث ذكر " أن الرجل ال یثبت له حكم اإلیمان إ الطحاویة

  .)٣(وكذلك " األعمال ال تكون إیمانًا باهللا دون إیمان القلب"

لنا دور المصاحبة اللغویة هنا فى االستفادة فى إقرار قضیة من أخطر  ومما سبق یظهر
  القضایا االعتقادیة عندنا كمسلمین ، وهى قضیة اإلیمان . 

  األول واآلخر 

                                     
ه  ١٤٢٢دار األلبانى للتراث القاهرة  الطبعة األولى  –القول الرشید فى عقیدة التوحید د. الوصیف على حزة  )١(

  . ١٢٧م ص ٢٠٠١ -
  . ٣٦٣شرح العقیدة الطحاویة ص  )٢(
   .المصدر السابق نفسه بتصرف یسیر  )٣(



  

  

٤٣٢  

فى صورة النمط الفعلى وذلك فى سیاق التعریف ببعض صفاته قد ورد اللفظان متالزمان 
  سبحانه وتعالى . 

uθ {وقد وصف اهللا نفسه بهذین الوصفین فى قوله تعالى :،  èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã� Åz Fψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ 

ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ È e≅ ä3 Î/ > ó x« îΛ Î= tæ  {  :٣[الحدید  . [  
  

  .)١("شىء بغیر حد واآلخر بعد كل شىء بغیر نهایة : " هو األول قبل كل  قال الطبرى

  .)٢(: " وهو األول فلیس قبله شىء واآلخر فلیس بعده شىء "وفى معارج القبول 

وهذه المصاحبة تفید أن أحد االسمین إذا أطلق على اهللا تعالى یقتضى ذكر االسم الثانى 
إال بمقابله كالخافض الرافع والمعطى فهناك من " أسماء اهللا الحسنى ما ال یطلق على اهللا سبحانه 

  .)٣(المانع والمعز المذل والضار النافع ألنها لم تطلق فى الوحى إال بمقابلها حتى ال توهم نقصًا "

***  

  تراباً وعظامــاً 

  جمعت المصاحبة بین اللفظین عن طریق النمط العطفى فى القرآن الكریم خمس مرات 

/öقال تعالـى : ﴿  ä. ß‰ Ïè tƒ r& ö/ ä3 ¯Ρ r& #sŒ Î) öΝ šFÏΒ óΟ çFΖä. uρ $ \/#t� è? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ / ä3 ¯Ρr& šχθ ã_t� øƒ’Χ ﴾        

  ] ٣٥[ المؤمنون : 

  ] ٨٢﴾ [ المؤمنون :  þθä9$s% #sŒÏr& $uΖ÷FÏΒ $̈Ζà2uρ $\/#t�è? $̧ϑ≈sàÏãuρ $̄ΡÏr& tβθèOθãèö7yϑs9#)وقال تعالى :﴿  

# وقال تعالى : ﴿ sŒÏ r& $uΖ ÷GÏΒ $̈Ζ ä. uρ $\/#t� è? $̧ϑ≈ sàÏã uρ $̄Ρ Ï r& tβθèOθ ãè ö7 yϑ s9  : ١٦﴾ [ الصافات[  

                                     
  . ٢١٥ص  ٢٧تفسیر الطبرى ج  )١(
 –حافظ بن أحمد حكمى  تحقیق : أحمد السید على  –معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول  )٢(

  .  ٧٨ص  ١القاهرة . مصر ج  –المكتبة التوفیقیة 
  . ٣٦القول الرشید فى عقیدة التوحید ص  )٣(



  

  

٤٣٣  

#وقال تعالى : ﴿ sŒÏ r& $oΨ ÷F ÏΒ $̈Ζ ä. uρ $\/#t� è? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯ΡÏ r& tβθ ãΖƒ Ï‰ yϑ s9  ٥٣﴾ [ الصافات[  

  ]٤٧قعة ﴾ [الوا tƒ #x‹Í←r& $uΖ÷FÏΒ $̈Ζä.uρ $\/#t�è? $̧ϑ≈sàÏãuρ $̄ΡÏr& tβθèOθãèö7yϑs9(θçΡ%x.uρ šχθä9θà#)وقال تعالى :﴿ 

: " كان بعض أجزائنا من اللحم والجلد ونحوهما ترابًا وبعضها عظامًا قال األلوسى 
  .)١(بعد عن الحیاة التى یقتضیها ما هم بصدد إنكاره من البعث "أاب ألنه ر نخرة وتقدیم الت

: " وذكر العظام مع التراب مع أن ذكر  األلوسى وعن السر فى هذا التصاحب یقول
یغنى عن ذلك لتصویر حال ما یشاهده ذلك الشخص من األجساد البالیة من التراب یكفى و 

  .)٢(مصیر اللحم وغیره ترابًا علیه عظام نخرة لیذكره ویخطر بباله ما ینافى مدعاه " 

وعلى هذا فذكر العظام مع التراب له قیمته فى تصویر الحال أبلغ تصویر وحتى 
  مماته فى ذهن السامع  . تكتمل الصورة التى یكون علیها اإلنسان بعد

***  

  الجــالل واإلكـــرام

جمعت المصاحبة بین اللفظین عن طریق النمط العطفى فى سیاق وصف اهللا تعالى 
  وذلك فى موضعین

’4قال تعالى :﴿  s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 Î n/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÏΘ# t� ø. M} $# uρ  : ٢٧﴾ [ الرحمن [  

x8وقال تعالى : ﴿ t�≈ t6 s? ãΛ ôœ $# y7 Î n/ u‘ “ ÏŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÇΠ# t� ø. M} $# uρ : ٧٨﴾ [ الرحمن [  

الئقة به تعالى ل:" والجالل العظمة وهو جامع لصفات الكمال اقال ابن عاشور 
  .)٣(سداء النعمة والخیر فهو إذن حقیق الثناء والشكر " إاإلكرام : و 

یجحد  : " والمعنى أن اهللا تعالى مستحق أن یجل ویكرم وال وقال صاحب زاد المسیر
  .)٤(وال یكفر به وقد یحتمل أن یكون المعنى أنه یكرم أهل والیته ویرفع درجاتهم " 

ومما یدل على التالزم بین اللفظین فى االستعمال أنه قد ورد هذا االستعمال عن 

                                     
   . ١٤٤ص  ١٤روح المعانى لأللوسى ج )١(
   . ٨٨ص  ١٢لمصدر السابق جا )٢(
   .٢٧٨ص  ٢٧التحریر والتنویر ج )٣(
   .١١٤ص  ٨زاد المسیر ج )٤(



  

  

٤٣٤  

فعن عائشة رضى اهللا عنها قالت : كان رسول "  –أیضًا  –الرسول صلى اهللا علیه وسلم 
سلم لم یقعد إال مقدار ما یقول : " اللهم أنت السالم ومنك السالم اهللا صلى اهللا علیه و 

  .)١(تباركت یاذا الجالل واإلكرام " 

  .)٢( ) ياذا الجالل واإلكراموقال صلى اهللا علیه وسلم " ألظوا بـ ( 
***  

  الجــــوع والخـــوف 
ع المواضع التى ورد یالحظ أن المصاحبة اللغویة قد جمعت بین اللفظین فى السیاق القرآنى فجمی

  فیها لفظ الجوع فى القرآن الكریم ورد مقرونًا بلفظ الخوف ما عدا موضعًا واحدًا .
ففى سیاق الحدیث عن العذاب الدنیوى ألهل مكة لما كفروا بالنبى صلى اهللا وسلم "

  .)٣(ورسالته عاقبهم اهللا تعالى بالخوف والجوع وضرب بهم المثل " 

 u�ŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπtƒö�s% ôMtΡ$Ÿ2 ZπoΨÏΒ#u Zπ̈ΖÍ≥yϑôÜ•Β $yγ‹Ï?ù'tƒ $yγè%ø—Í‘ #Y‰xîu‘ ÏiΒ Èe≅ä. 5β%s3tΒ<قال تعالى :﴿ 

ôNt�xÿx6sù ÉΟãè÷Ρr'Î/ «!$# $yγs%≡sŒr'sù ª!$# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃öθy‚ø9$#uρ $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖóÁtƒ  : ١١٢﴾ [النحل [  
  فقد جعلها اهللا تعالى عقوبة ألهل مكة .

  ]٤، ٣[ قریش :﴾  ρß‰ç6÷èu‹ù=sù ¡>u‘ #x‹≈yδ ÏMø�t7ø9$#  ü”Ï%©!$# ΟßγyϑyèôÛr& ÏiΒ 8íθã_ ΝßγoΨtΒ#uuρ ôÏiΒ ¤∃öθyz#)﴿ وقال تعالى : 

 )٤(وقد اقترن كل من الجوع والخوف أیضا فى " سیاق االبتالء واالختبار ألهل اإلیمان"
Νوقال تعالى ﴿  ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 oΨ s9 uρ & ó y´ Î/ z Ï iΒ Å∃ öθ sƒ ø: $# Æíθ àf ø9 $# uρ  : ١٥٥﴾ [البقرة[  

وتشیر هذه المصاحبة إلى استعمال اللفظین فى السیاق القرآنى كأدوات للعذاب 
  سائل االبتالء ألهل اإلیمان .و الدنیوى للكافرین ، كما جعلها اهللا تعالى أیضًا من 

  السموات واألرض 

برز المتالزمات أكریم فهما من لقد جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى القرآن ال
  فى االستعمال القرآنى .

                                     
   .صحیح  –رواه مسلم  ٩٦٠رقم  ٢١٠ص  ١مشكاة المصابیح ج )١(
   .صحیح -  ١٥٣٦رقم  ٤٩ص  ٤السلسلة الصحیحة ج )٢(
 –رسالة ماجستیر  - لفتاح  حمادة محمد عبد ا –ألفاظ أدوات العذاب فى الدنیا فى اآلیات القرآنیة  )٣(

تحت إشراف أ .د / عبد الحلیم محمد عبد الحلیم و أ.د / محمود عبد الفتاح عبد العزیز سنة 
   .٢٤١م ص ٢٠٠٣ - ه ١٤٢٤

   . المصدر السابق نفسه )٤(



  

  

٤٣٥  

إلى أنهما من " األلفاظ التى ال تكاد تفترق فى االستعمال  ابن عاشوروقد أشار 
  .)١(القرآنى " 

وتفید هذه المصاحبة تحقیق الشمول والكمال فى إثبات القضایا الواردة فى سیاق 
یة إثبات أن الخالق للكون كله هو اهللا تعالى اآلیات الوارد فیها هذه المصاحبة ومن ذلك قض

‰ß . قال تعالى ﴿ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ : ١﴾ [األنعام [  

ثبات أن الذى یتحكم ویتصرف ویدبر هذا الكون كله هو اهللا تعالى إومثال قضیة 
  فسبحانه مالك السموات واألرض وما بینهما .

öΝ قال تعالى :﴿ s9r& öΝ n= ÷ès? �χ r& ©! $# …ã& s! à7 ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ  : ١٠٧﴾ [ البقرة[  

$ ! وقال تعالى ﴿ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{   ]٢٨٤﴾ [البقرة :  #$

!¬ وقال تعالى : ﴿ uρ Û� ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷� t/ : ١٧﴾[ المائدة[  

 ت قضیة أن اهللا ال تخفى علیه خافیة ، ومن ذلك قولـه تعالـى ﴿ثباإومن ذلك أیضًا 

ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{   ]٢٩﴾ [ آل عمران :  #$

uθ وقال تعالى﴿ èδuρ ª!$# ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ’ Îû uρ ÇÚö‘ F{ $# ( ãΝ n= ÷ètƒ öΝ ä. §�Å™ öΝ ä. t�ôγ y_uρ :٣﴾[ األنعام[.  

فى تقریر قدرة اهللا تعالى فكثیرًا ما نشاهد أن اهللا تعالى قد ومن ذلك أیضًا ما ورد 
تحدى المخلوقین فى كل زمان بخلقه السماء واألرض ، لذا لم نسمع یومًا من ادعى أنه 

  ن الكفار یقرون بأن اهللا هو الذى خلقهما اخلق السموات واألرض بل على العكس ، ك

  ] ٢٩﴾ [الشورى :  ôÏΒuρ ÏµÏG≈tƒ#u ß,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $tΒuρ £]t/ $yϑÎγŠÏù ÏΒ 7π−/!#yŠ ﴿قال تعالى 

األَرْضَ وقال تعالى ﴿ اتِ وَ اوَ َلَقَ السَّمَ ُمْ مَنْ خ َه َأَلْت ِنْ س يزُ  وَلَئ َلَقَهُنَّ الْعَزِ َقُولُنَّ خ لَي
َلِيمُ    ]٩﴾ [الزخرف :  الْع

ي  وقال تعالى ﴿ ا أَنَّ هللاََّ الَّذِ َمْ يَرَوْ األَرْضَ أَوَل اتِ وَ اوَ َلَقَ السَّمَ ِنَّ  خ َعْيَ بِخَلْقِه َمْ ي وَل

                                     
   .١٢٤ص  ١التحریر والتنویر ج )١(



  

  

٤٣٦  

ْيِيَ الْمَوْتَى ُح َلَى أَنْ ي ِرٍ ع   ]٣٣﴾ [ األحقاف :  بِقَاد

***  

  الصفا والمروة

  من األلفاظ المتالزمة فى القرآن الكریم (الصفا والمروة )

$ قال تعالى ﴿ xÿ ¢Á9 $# nο uρ ö� yϑ ø9 $# uρ  ÏΒ Ì� Í← !$ yè x© «!   ] ١٥٨قرة : ﴾ [ الب #$

  .)١(: " والصفا والمروة : علمان للجبلین " قال الزمخشرى 

: " والصفا فى األصل الحجر األملس مأخوذ من صفا یصفو إذا خلص قال األلوسى 

... والمروة فى األصل الحجر األبیض اللین والمرو لغة فیه ... ثم صارا فى العرف علمین 

  . )٢(زمة فیهما " لموضعین معروفین بمكة للغلبة والالم ال

تشیر إلى أن الصفا والمروة من المتالزمات التى ال تنفك فى القرآن الكریم  والخالصة

، وفى غیر القرآن الكریم . فإذا ذكر الصفا ذكر المروة ، وبالعكس فهما من المتكامالت فال 

  یقبل السعى إال بینهما .

  .ومن أجل ذلك كان هذا االقتران اللفظى فى االستعمال 

***  

  الصــالة والزكــاة 

جمعت المصاحبة بین الصالة والزكاة فى ستة وعشرین موضعًا من كتاب اهللا تعالى 
فهى من أبرز صور التالزم بین األلفاظ فى القرآن الكریم فما أن یأمر اهللا تعالى بالصالة 

لك لبیان أن إال ویأمر بالزكاة أو یتحدث عن إقامة الصالة إال وتحدث عن إیتاء الزكاة ، وذ
الزكاة ال تقل بحال من األحوال عن درجة الصالة فهذا إرشاد إلى عظیم مكانة كل منهما 

  على حد سواء .
                                     

   .١٩١ص  ١الكشاف ج )١(
   .٤٢٤ص  ١روح المعانى ج )٢(



  

  

٤٣٧  

  ] ٤٣:  قرةب[ال ﴾ θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?#uuρ nο4θx.̈“9$# (#θãèx.ö‘$#uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9$##) ومن ذلك قوله تعالى ﴿

θ#)وقال تعالى ﴿  ä9θ è% uρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΖ ó¡ ãm (#θ ßϑŠÏ%r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ Ÿ2   ]٨٣﴾[البقرة 9$#“¨

  ] ١١٠﴾ البقرة : [#$!» θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# 4 $tΒuρ (#θãΒÏd‰s)è? /ä3Å¡àÿΡL{ ôÏiΒ 9�ö�yz çνρß‰ÅgrB y‰ΨÏã#)وقال تعالى ﴿ 

  هذا االقتران فقال : األلوسى وقد علل

األمر بالصالة لشمول وجوبها ولما فیها من إخالص والتضرع للحضرة وهى  " وقدم
  .)١(أفضل العبادات البدنیة ، وقرنها بالزكاة ألنها أفضل العبادات المالیة "

: " أمر بأعظم القواعد اإلسالمیة بعد اإلیمان والنطق بكلمة اإلسالم وقال ابن عاشور 
ل یدل على تعظیم الخالق والسجود إلیه وخلع اآللهة .. وأمر بالصالة والزكاة ألن األولى عم

ومثل هذا الفعل ال یفعله المشرك ألنه یغیظ آلهته بالفعل وبقول اهللا أكبر وال یفعله الكتابى 
فاق المال وهو عزیز على النفس فال یبذله المرء فى نألنه یخالف عبادته . وألن الزكاة إ

  .)٢( غیر ما ینفعه إال عن اعتقاد نفع أخروى "

وقد تكرر األمر بهما فى السیاق القرآنى وذلك ألن بهما قوام اإلسالم والثبات علیه 
  .)٣("فإن الصالة والزكاة ركناه فاألمر بهما یستلزم األمر بالدوام على اإلسالم "

***  

  

  

  الطمع والخوف 

  .)٤(النفس إلى الشئ شهوة له "  عالطمع بأنه " نزو  عرف الراغب

                                     
   .٢٤٨ص  ١روح المعانى ج )١(
   .٤٧٣،  ٤٧٢ص  ١التحریر والتنویر ج )٢(
   .بتصرف  ٦٧٢ص  ١المصدر السابق ج )٣(
   .٣٤٤المفردات ص  )٤(



  

  

٤٣٨  

ة اللغویة بین اللفظین عن طریق النمط العطفى فى القرآن الكریم وقد جمعت المصاحب
  وذلك فى أربع مرات .

  ] ٥٦﴾ [األعراف :  Ÿωuρ (#ρß‰Å¡øÿè? †Îû ÇÚö‘F{$# y‰÷èt/ $yγÅs≈n=ô¹Î) çνθãã÷Š$#uρ $]ùöθyz $·èyϑsÛuρ﴿ قال تعالى 

  ] ١٦﴾ [السجدة:  nû$yftFs? öΝßγç/θãΖã_ Çtã ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$# tβθããô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $]ùöθyz $YèyϑsÛuρ’4وقال تعالى ﴿

أن السر فى الجمع بین اللفظین فى هذا المقام " لئال یلزم إهمال  وقد ذكر األلوسى
  .)١(إحدى صفتى الجالل والجمال " 

فالتالزم بین اللفظین فى هذا المقام ال مجال النفكاكه وذلك نظرًا ألن حال الداعى ال 
فالغرض من هذا التالزم شمول حال الداعین جمیعًا . فالباعث یخرج عن هذین المقامین ، 

  .)٢(إلى الدعاء الخوف أو الطمع " وهذا الباعث تنطوى تحته أغراض الدعاء وأنواعه " 

" فالخوف من غضبه وعقابه والطمع فى رضاه وثوابه والدعاء ألجل الخوف نحو 
  .)٣(یق وبالرحمة " الدعاء بالمغفرة والدعاء ألجل الطمع نحو الدعاء بالتوف

: " وقد شمل الخوف والطمع  ابن عاشوروعن القیمة الداللیة لهذه المصاحبة یقول 
جمیع ما تتعلق به أغراض المسلمین نحو ربهم فى عاجلهم وآجلهم لیدعو اهللا بأن ییسر لهم 
أسباب حصول ما یطمعون وأن یجنبهم أسباب حصول ما یخافون وهذا یقتضى توجه همتهم 

لى امتثال المأمورات ألجل الطمع فى إلى اج تناب المنهیات ألجل خوفهم من العقاب وإ
  .)٤(الثواب " 

uθم بین اللفظین أیضًا قوله تعالى ﴿ز ومن مواضع التال èδ “ Ï% ©! $# ãΝ à6ƒ Ì� ãƒ šX ÷� y9 ø9 $# 

$ ]ù öθ yz $ Yè yϑ sÛ uρ à⋅ Å´Ψ ãƒ uρ šU$ ys ¡¡9 $# tΑ$ s) Ï oW9   ] ١٢﴾ [ الرعد :  ◌َ  #$

                                     
   .٣٩٩ص  ٤روح المعانى لأللوسى ج )١(
   .١٧٥ص  ٨التحریر والتنویر ج )٢(
   .١٧٦ص  ٨المصدر السابق نفسه ج )٣(
   .المصدر السابق نفسه  )٤(



  

  

٤٣٩  

ôوقوله تعالى ﴿  ÏΒ uρ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u ãΝ à6ƒ Ì� ãƒ s− ÷� y9 ø9 $# $ ]ù öθ yz $ Yè yϑ sÛ uρ ﴾   ٢٤[ الروم [  

" ومعنى الخوف والطمع : أن وقوع الصواعق یخاف عند لمع البرق  قال الزمخشرى
  .)١(ویطمع فى الغیث " 

ون عیة نذارة وبشارة معًا ألنهم كانوا یسمآ: " والمراد وجعل البرق  وقال ابن عاشور
  .)٢(الغیث وكانوا یخشون صواعقه " البرق فیتوسمون 

فهذا االقتران فى الواقع إنه یصور الحالة التى یكون علیها الناس عند رؤیة البرق 
  فیكون الغرض تصویر حال الناس تصویرًا شامًال .

فالبرق " یثیر فى النفوس خوفًا من أن یكون اهللا سلطه عقابًا وطمعًا فى أن یكون أراد 
  .)٣(ون فى نزول المطر " به خیرًا للناس فیطمع

***  

  الظاهر والباطن 

سماء اهللا تعالى وذلك فى قوله أجمعت المصاحبة بین لفظى (الظاهر والباطن ) وهما من 
uθتعالى ﴿  èδ ãΑ̈ρ F{ $# ã�Åz Fψ $#uρ ã�Îγ≈ ©à9$# uρ ßÏÛ$t7 ø9$# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« îΛÎ= tæ  : ٣﴾ [الحدید [  

  .)٤(اهر فلیس فوقه شئ والباطن فلیس دونه شئ ": " والظففى معارج القبول 

سماء یفید إحاطة اهللا تعالى بكل شئ یة یرى أن تالزم ذكر هذه األوالناظر فى هذه اآل
: " وظاهریته سبحانه فوقیته وعلوه على كل شئ ومعنى الظهور یقتضى  قال ابن القیم. 

نه إحاطته بكل شئ بحیث العلو وظاهر الشئ هو ما عال منه وأحاط بباطنه وبطونه سبحا
یكون أقرب إلیه من نفسه . وهذا قرب غیر قرب المحب من حبیبه هذا لون وهذا لون فمدار 

سماء األربعة على اإلحاطة وهى إحاطتان زمانیة ومكانیة فإحاطة أولیته وآخریته  هذه األ
أولیته خریته فأحاطت آبالقبل والبعد فكل سابق انتهى إلى أولیته وكل آخر انتهى إلى 

  وآخریته باألوائل واآلواخر ، وأحاطت ظاهریته وباطنیته بكل ظاهر وباطن .

                                     
   .٥٠٨ص  ٢الكشاف ج )١(
   .١٠٤ص  ١٣التحریر والتنویر ج )٢(
   .٧٨ص  ٢١المصدر السابق ج)٣(
   .١٠ص  ١معارج القبول ج)٤(



  

  

٤٤٠  

فما من ظاهر إال واهللا فوقه وما من باطن إال واهللا دونه ، وما من أول إال واهللا قبله 
آخر إال واهللا بعده . فاألول قدمه واآلخر دوامه وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته من  وما 

خریته وعال على كل شئ آه فسبق كل شئ بأولیته وبقى بعد كل شئ بوالباطن قربه ودنو 
بظهوره ودنا من كل شئ ببطونه فال توارى منه سماء سماء وال أرض أرضًا . وال یحجب 
عنه ظاهر باطنًا بل الباطن له ظاهر والغیب عنده شهادة والبعید منه قریب والسر عنده 

خریته والظاهر فى آكان التوحید فهو األول فى عالنیة فهذه األسماء األربعة تشتمل على أر 
  .)١(بطونه والباطن فى ظهوره لم یزل أوال وآخرًا وظاهر وباطنًا " 

***  
  عبس وبسر 
  .)٢(العبوس قطوب الوجه من ضیق الصدر "  ": قال الراغب 

أما البسر فهو االستعجال بالشئ قبل أوانه نحو بسر الرجل الحاجة طلبها فى غیر 
  .)٣(سر الفحل الناقة ضربها قبل الضبعة .. " أوانها وب

: " البسر : اإلعجال ... والبسر : القهر ، وبسر یبسر بسرًا وبسورًا : وفى اللسان 
  .)٤(عبس ووجه بسر : باسر " 

ه ن: " عبس یعبس عبوسًا فهو عابس الوجه غضبان فإن أبدى عن أسناوفى العین 
ن اهتم لذلك وفك   .)٥(ر فیه قلت : بسر : فى عبوسه قلت : كلح ، وإ

وقد جمعت المصاحبة بین اللفظین فى سیاق وصف الولید بن المغیرة لما سمع القرآن 
Ν§من الرسول صلى اهللا علیه وسلم قال تعالى : ﴿  èO }§ t6 tã u� y£ o0 uρ:أى: " ٢٢﴾ [المدثر [

  .)٦(قبض ما بین عینیه وكلح " 
ه ما یصف به القرآن ولم :" وعبس قطب وجهه لما استعصى علیوقال ابن عاشور 

یجد مغمزًا مقبوًال . وبسر : معناه كلح وجهه وتغیر لونه خوفًا وكمدًا حین لم یجد ما یشفى 
  .)٧(غلیله من مطعن فى القرآن " 

                                     
   .٨٠،  ٧٩ص  ١معارج القبول  ج )١(
   .٣٥٨المفردات ص  )٢(
   .٥٥المصدر السابق ص  )٣(
   .٤١٥ص  ١اللسان ج )٤(
   .٣٤٣ص  ١العین ج )٥(
   .تفسیر الطبرى ج   ص    )٦(
   .٣٠٩ص  ٢٩التحریر والتنویر ج )٧(



  

  

٤٤١  

ا المغیرة ــأن الغرض من الجمع بین اللفظین هو بیان الحالة التى كان علیهوالمالحظ 
مام اإلعجاز القرآنى الباهر فالغرض من عطف یدى عاجزًا أبن شعبة حین وقف مكتوف األ

  الفعل بسر هو التأكید لهذه الصورة .

:" وكان العطف فى ( وبسر) ألن البسور قریب من العبوس ، فهو كأنه قال أبو حیان 
  .  )١(على سبیل التوكید " 

***  

  العظام والرفات

لبعث لار كفلا إنكار جمعت المصاحبة بین العظام والرفات فى سیاق اإلخبار عن
  ادهم أن یحییهم اهللا تعالى مرة ثانیة بعد صیرورتهم عظامًا ورفاتًا .عواستب

  ] ٤٩﴾ [اإلسراء :ù=yz #Y‰ƒÏ‰ỳ(þθä9$s%uρ #sŒÏr& $̈Ζä. $Vϑ≈sàÏã $¹G≈sùâ‘uρ $̄ΡÏr& tβθèOθãèö7yϑs9 $Z#)  ﴿قال تعالى: 

y7 وقال تعالى ﴿ Ï9≡ sŒ Ν èδ äτ !# t“ y_ öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#ρ ã� xÿ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (# þθ ä9$ s% uρ # sŒ Ï r& $ ¨Ζ ä. $ Vϑ≈ sà Ïã 
$ ¹G≈ sù â‘ uρ $ ¯Ρ Ï r& tβθ èOθ ãè ö7 yϑ s9 $ Z) ù= yz # ´‰ƒ Ï‰ y`  : ٩٨﴾ [اإلسراء [  

نكر القوم البعث أشد اإلنكار واستبعدوا كیف یبعث اهللا اإلنسان بعد أن یصبح أفقد 
  .)٢(إنكارهم " (عظامًا ورفاتًا ) فجمعوا بین اللفظین فى كالمهم وذلك یشعر " بقوة 

: وقالوا منكرین أشد اإلنكار أئذا كنا عظامًا ورفاتًا وهو فى األصل كما قال األلوسى 
  .)٣(قال الراغب كالفتات ما تكسر وتفرق من التبن والمراد هنا بالین متفرقین " 

لنا قیمة المصاحبة بین اللفظین فى التعبیر عن إنكار القوم هنا  ومما سبق تظهر
  كیب .بأقوى الترا

                                     
   .٣٦٧ص  ٨البحر المحیط ج )١(
   . ١٢٣ص  ١٥حریر والتنویر جتینظر ال )٢(
   .١٦٨ص  ٨روح المعانى ج  )٣(



  

  

٤٤٢  

  

  

  

  

  البـاب الرابـع
دراسة تطبيقية للمصاحبة اللغوية فى القرآن الكريم على مستوى النمط  

  الفعلى
  : ويشتمل على فصلين

  الفصل األول : المصاحبة اللغوية بين الفعل واالسم 

  ( الفعل + االسم )                                                 

  ة بين الفعل وحرف الجر الفصل الثانى : المصاحبة اللغوي

  ( الفعل + حرف الجر )                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

٤٤٣  

  

  

  

  

  الفصل األول
  دراسة المصاحبة اللغوية بين الفعل واالسم        

  (الفعل + االسم) فى القرآن الكريم            
  

  

  

  

  

  

  

  

  تمهيد
لقرآن الكریم على مستوى النمط الفعلى صورة (الفعل من أهم صور المصاحبة اللغویة فى ا

  + االسم )

ل فى صحبة كلمات بعینها مما كان له األثر اوقد شاع فى القرآن الكریم استعمال أفع
  الكبیر فى داللة هذه األفعال وشیوعها فى االستعمال غیر القرآنى أیضًا .

ل هذه الصورة ، وقمت بدراستها وقد قمت باختیار مجموعة من التراكیب القرآنیة التى تمث



  

  

٤٤٤  

  وبیان أثر التصاحب اللغوى فیما بینها . 

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آتـى الزكـاة

  )١(: " واإلیتاء : اإلعطاء ، آتى یؤاتى إیتاًء وآتاه إیتاًء أى أعطاه " قال ابن منظور

  ویالحظ استعمال هذا الفعل مع (الزكاة) فى السیاق القرآنى .

  ینهما فى أربعة وعشرین آیة ، منها :فقد وردت المصاحبة ب

θ#) قال تعالى ﴿ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9   ] ٤٣قرة : ب﴾ [ ال #$

tوقال تعالى ﴿  Ï%©! $# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9$# öΝ èδ uρ tβθ ãèÏ.≡u‘  : ٥٥﴾ [ المائدة[  

                                     
   .٧٣ص ١اللسان ج )١(



  

  

٤٤٥  

$ وقال تعالى ﴿ pκ â: çG ø. r' |¡ sù t Ï% ©# Ï9 tβθ à) −G tƒ šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9   ] ١٥٦﴾ [ األعراف :#$

ومما یؤید الترابط بین اللفظین فى السیاق القرآنى استعمال المصدر واسم الفاعل من 
  مادة هذا الفعل مع لفظ الزكاة .

  ]١٦٢﴾[النساء: #$tÏϑŠÉ)çRùQ$#uρ nο4θn=¢Á9$# 4 šχθè?÷σßϑø9$#uρ nο4θŸ2̈“9$# tβθãΖÏΒ÷σçRùQ$#uρ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì�ÅzFψ قال تعالى ﴿

  ]٧٣﴾ [األنبیاء :  uΖøŠym÷ρr&uρ öΝÎγø‹s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î)uρ Íο4θn=¢Á9$# u!$tFƒÎ)uρ Íο4θŸ2̈“9$#$وقال تعالى ﴿ 

%Α× وقال تعالى ﴿ y` Í‘ �ω öΝ Íκ� Îγ ù= è? ×ο t�≈ pg ÏB Ÿω uρ ìì ø‹ t/  tã Ì� ø. ÏŒ «! $# ÏΘ$ s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# 
Ï !$ tGƒ Î) uρ Íο 4θ x. ¨“9 $#   tβθ èù$ sƒ s† $ YΒ öθ tƒ Ü= ¯= s) tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à) ø9 $# ã�≈ |Á ö/ F{ $# uρ  :٣٧﴾ [النور[  

إلى هذا التالزم فقال : " وخص دفع الصدقة فى القرآن  الراغب األصفهانىوقد أشار 
  .)١(باإلیتاء " 

هللا    تبارك 

  .)٢(ریك : أن تدعو بالبركة " : " البركة من الزیادة والنماء ، والتب قال الخلیل

تبارك اهللا : تقدس وتنزه وتعالى وتعاظم ، ال تكون هذه الصفة لغیره ، أى  وفى اللسان :"
تطهر ... وقال الزجاج : تبارك تفاعل من البركة ... وقال ابن األنبارى : تبارك اهللا أى یبرك باسمه فى كل 

  .)٣(وتعظیم.وتبارك بالشئ تفاءل به "  أمر . وقال اللیث فى تفسیر تبارك اهللا : تمجید

یجد أن النص القرآنى قد اختص بعض األفعال فى التعبیر عن  والناظر فى القرآن الكریم
تمجید اهللا وتعظیمه وتنزیهه ومن هذه األفعال الفعل (تبارك) وقد اقترن ذكره فى القرآن باسم 

  الجاللة اهللا ) فى بعض اآلیات .

Ÿω قال تعالى ﴿ r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9   ]٥٤﴾  [األعراف : #$

Ο¢ وقال تعالى ﴿ èO çµ≈ tΡ ù' t±Σr& $̧) ù=yz t� yz#u 4 x8 u‘$t7 tF sù ª! $# ß|¡ ômr& t É) Î=≈ sƒø:   ]١٤﴾ [ المؤمنون : #$

x8 ﴿ كما فى قوله تعالى)٤(" وتارة نجد الفعل (تبارك) مسندًا إلى اسم الربوبیة "  t�≈ t6 s? ãΛ ôœ $# 
y7 Î n/ u‘ “ ÏŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÇΠ# t� ø. M} $# uρ   : ٧٨﴾ [الرحمن[  

                                     
   .١٥المفرادات ص  )١(
   .١٠٩المقاییس ص  )٢(
   .٣٩٨ص  ١اللسان ج )٣(
   . ٢٤من األشباه والنظائر فى القرآن الكریم ص  )٤(



  

  

٤٤٦  

ومن ذلك  )١("أو مدلوًال علیه باالسم الموصول بصلة تدل على ما ینفرد به سبحانه وتعالى"
x8قوله تعالى ﴿  u‘$t7 s?uρ “Ï% ©! $# …çµ s9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ : ٨٥﴾ [الزخرف [  

  ]١﴾ [ الفرقان : x8u‘$t6s? “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ tβ$s%ö�àÿø9$# 4’n?tã ÍνÏ‰ö6tã tβθä3u‹Ï9 šÏϑn=≈yèù=Ï9 #·�ƒÉ‹tΡ﴿ وقال تعالى 
]% x8u‘$t6s? “Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ’Îû Ï!$yϑ¡¡9$# %[`ρã�ç/ Ÿ≅yèy_uρ $pκ�Ïù وقال تعالى ﴿ ≡̀u�Å  #\�yϑs%uρ #Z��ÏΨ•Β: ٦١﴾ [الفرقان  [  

تعالى على هذا التالزم بقوله " كل ذلك تنبیه على  رحمه اهللا وقد علق الراغب
  .)٢(اختصاصه تعالى بالخیرات المذكورة مع ذكر تبارك "

ویالحظ من خالل اآلیات القرآنیة الوارد فیها هذا الفعل أنه لم یستعمل إال بصیغة 
فاضة الجود على  الماضى (تبارك) " ولكنه وهو على هذه الصورة یدل على ثبوت البركة وإ

  .)٣(وام وزیادة واتساع من غیر انقطاع وال انتهاء " د

على اختیار هذه الصیغة تعلیقًا جمیًال فقال : " وفعل (تبارك)  ابن عاشوروقد علق 
ظهار الوصف على صاحبه المتصف به مثل : تثاقل أظهر فى إفى صورة اشتقاقه یؤذن ب

مل بمعنى ظهور الفعل على العمل وتعلل أى أظهر العلة وتعاظم : أظهر العظمة وقد یستع
المتصف به ظهورًا بینًا حتى كأنه صاحبه یظهره ومنه (تعالى اهللا ) أى ظهر علوه أى 

  .)٤(شرفه على الموجودات كلها ومنه (تبارك) أى ظهرت بركته " 

لنا دور المصاحبة اللغویة فى إثبات صفات بعینها هللا  وصفوة القول مما سبق یظهر
  ره .تعالى ال تتعدى إلى غی

هللا    جاهد فى سبيل 

  .)٥(: " الجهد والجهد الطاقة والمشقة " غب اقال الر 

  : " وجهد یجهد جهدًا واجتهد كالهما : جد . وفى اللسان

  .)٦(وجهد دابته جهدًا وأجهدها : بلغ جهدها وحمل علیها فى السیر فوق طاقتها " 

مصطلح (سبیل اهللا) أو ما ینوب وقد ارتبط مجئ الفعل (جاهد ) ومشتقاته فى القرآن الكریم ب

                                     
   .المصدر السابق نفسه  )١(
   . ٢٩٤ص  ٢وینظر : بصائر ذوى التمییز ج  .٥٤المفردات ص  )٢(
   .٢٣لقرآن الكریم ص من األشباه والنظائر فى ا )٣(
   . ١٧٠ص   ٨التحریر والتنویر ج )٤(
   .١١٤المفردات  )٥(
   .٢٣٩ص  ٢اللسان ج )٦(



  

  

٤٤٧  

  .منابه أو ما یدل علیه فى السیاق 

  ]٢١٨﴾ [ البقرة : zƒÉ‹©9$#uρ (#ρã�y_$yδ (#ρß‰yγ≈y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# y7Í×̄≈s9'ρé& tβθã_ö�tƒ |Myϑômu‘ «!$# 4قال تعالى " ﴿ 

Λ÷وقال تعالى ﴿  ä ù= yè y_ r& sπ tƒ$ s) Å™ Æ dl !$ pt ø: $# nο u‘$ yϑ Ïã uρ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� pt ø: $# ô yϑ x. z tΒ# u «! $$ Î/ 
ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# y‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!   ] ١٩﴾ [التوبة : #$

  ]٧٢﴾ [ األنفال : #$!» ™βÎ) zƒÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρã�y_$yδuρ (#ρß‰yγ≈y_uρ óΟÎγÏ9≡uθøΒr'Î/ öΝÍκÅ¦àÿΡr&uρ ’Îû È≅‹Î6y¨وقال تعالى ﴿ 

  ]٢٠[التوبة : ﴾  tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρã�y_$yδuρ (#ρß‰yγ≈y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ôΜÏλÎ;≡uθøΒr'Î/ öΝÍκÅ¦àÿΡr&uρ ãΝsàôãr& ºπy_u‘yŠ وقال تعالى ﴿

tβθ وقال تعالى ﴿ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ tβρ ß‰ Îγ≈ pg éB uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!   ]١١﴾   [الصف :  #$

yyوقال تعالى  ﴿  Ì� sù šχθ àÿ ¯= y‚ ßϑ ø9 $# öΝ Ïδ Ï‰ yè ø) yϑ Î/ y#≈ n= Åz ÉΑθ ß™ u‘ «! $# (# þθ èδ Ì� x. uρ β r& 
(#ρ ß‰ Îγ≈ pg ä† óΟ Ïλ Î;≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!   ] ٨١﴾  [ التوبة :  ...  #$

χρ وقال تعالى ﴿ ß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒ öθ s9  : ٥٤﴾ [المائدة [  

  ] ٤١﴾ [التوبة : #$!» ™ÏOuρ (#ρß‰Îγ≈y_uρ öΝà6Ï9≡uθøΒr'Î/ öΝä3Å¡àÿΡr&uρ ’Îû È≅‹Î6y(ρã�ÏÿΡ$# $]ù$xÿÅz Zω$s#) وقال تعالى ﴿

إن المتأمل فى عالقة التصاحب بین الفعل (جاهد) ومشتقاته بمصطلح (سبیل وفى الواقع 
اإلسالم فلم یعد الجهاد و  اهللا ) یرى أنه قد نتج عن ذلك تخصیص لمفهوم الجهاد ومعناه فى القرآن 

  قبلیة أو للنفس كما كان من قبل فى الجاهلیة .للعصبیة أو لل

كما أن الناظر فى اآلیات القرآنیة السابقة یجد أن " كلمة الجهاد عامة تعنى كل ما یستطیع 
عالء كلمة الحق . فلیس الجهاد فى اإلسالم  مقصورًا على إالمسلم أن یبذله من جهد فى سبیل 

ن كان ذلك هو    .)١(ل یتعداه إلى حمل القلم وبذل المال ... " شهر معنى له ] بأحمل السیف [وإ

وكبح جماح النفس عن الوقوع فى المعاصى والشهوات إلى آخر الصور التى یشملها 
الجهاد إلى ثالثة أضرب وهى " مجاهدة العدو الظاهر ،  الراغب مفهوم الجهاد . وقد قسم

  .)٢(ومجاهدة الشیطان ، ومجاهدة النفس " 

  .)٣(جاهدة تكون بالید واللسان " كما أنه ذكر أن " الم
                                     

   .٢٨٨التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم ص  )١(
   .١١٤المفردات ص  )٢(
   .١١٥،  ١١٤المصدر السابق ص  )٣(



  

  

٤٤٨  

برز ألنا دور المصاحبة فى صناعة مصطلح قرآنى من  ومما سبق یظهر
المصطلحات اإلسالمیة على اإلطالق وهو مصطلح الجهاد الذى یدل على " بذل كل ما فى 

  .)١(كلمة اهللا" ءة األعداء وقتالهم إلعالـالوسع والطاقة من قول أو فعل أو بذل فى مواجه

***  

  حبــــط

:"حبط حبطًا وحبوطًا : عمل عمًال ثم أفسده ... وهو من قولهم حبطت قال صاحب اللسان 
  .)٢(الدابة حبطًا ، بالتحریك ، إذا أصابت مرعى طیبًا فأفرطت فى األكل حتى تنتفخ فتموت " 

 هذا وقد ارتبط ورود الفعل ( حبط ) بصوره المتعددة فى القرآن الكریم بذكر كلمة (العمل)
سواء أكانت مفردة أم بصیغة الجمع أم بصیغة الفعل حتى صار الذهن بمجرد أن یسمع هذا الفعل 

  یتوقع وجود كلمة (العمل ) فى سیاق الكالم .

  ومن اآلیات التى ورد فیها هذا التالزم :

قوله تعالى ﴿  tΒ uρ ö� àÿ õ3 tƒ Ç≈ uΚƒ M} $$ Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6 ym … ã& é# yϑ tã  : ٥﴾ [المائدة[  

öθ الى ﴿وقوله تع s9 uρ (#θ ä. u� õ° r& xÝ Î6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζ tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ  : ٨٨﴾  [األنعام[  

y7 وقال تعالى ﴿ Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t� Åz Fψ $# uρ  : ٢١٧﴾ [البقرة  [  

  ]١٤٧﴾  [األعراف :  &Ï%©!$#uρ (#θç/¤‹x. $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ Ï!$s)Ï9uρ Íοt�ÅzFψ$# ôMsÜÎ6ym öΝßγè=≈yϑôãr وقال تعالى ﴿

  ] ١٠٥﴾ [الكهف &y7Í×̄≈s9'ρé& tÏ%©!$# (#ρã�xÿx. ÏM≈tƒ$t↔Î/ öΝÎγÎn/u‘ ÏµÍ←!$s)Ï9uρ ôMsÜÎ7ptmú öΝßγè=≈uΗùårوقال تعالى ﴿ 

  ] ٢﴾ [الحجرات &Ÿωuρ (#ρã�yγøgrB …çµs9 ÉΑöθs)ø9$$Î/ Ì�ôγyfx. öΝà6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 βr& xÝt7øtrB öΝä3è=≈yϑôãr وقال تعالى ﴿

÷ وقال تعالى ﴿ È⌡ s9 |M ø. u� õ° r& £ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå  ٦٥﴾ [الزمر [  

y7 وقال سبحانه ﴿ Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ èδ Ì� x. !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# xÝ t7 ôm r' sù óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r&  ٩﴾ [محمد [  

وقال جل شأنه ﴿  s9 (#ρ •� ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© äÝ Î6 ós ãŠ y™ uρ óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r&   ﴾ ٣٢[ محمد[  

  وهذه اآلیات وغیرها توضح التالزم بین الفعل (حبط) وكلمة (العمل )
                                     

   .٢٨٧ص  التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى )١(
   .٣٠٠ص  ٢اللسان ج )٢(



  

  

٤٤٩  

على استعمال هذا الفعل فى حبوط العمل فذكر أن " أصله من الحبط  ابن عاشور قوقد عل
بفتح الباء وهو انتفاخ فى بطون اإلبل من كثرة األكل فتموت من ذلك فإطالقه على إبطال 

اإلبل تأكل الخضر شهوة الشبع فیئول علیها بالموت فشبه حال من عمل األعمال تمثیل ؛ ألن 
األعمال الصالحة لنفعها فى اآلخرة فلم یجد لها أثرٍا بالماشیة التى أكلت حتى أصابها الحبط ولذلك 

  لم تقید األعمال بالصالحات لظهور ذلك التمثیل .

فیشمل آثارها فى الدنیا والثواب فى وحبط األعمال : زوال آثارها المجعولة مرتبة علیها شرعًا 
  .)١(اآلخرة "

  أیضًا : " وحبط العمل على أضرب :  یقول الراغبوعن معنى حبوط العمل 

  : أن تكون األعمال دنیویة فال تغنى فى القیامة غناء ..أحدها 

  : أن تكون أعماًال أخرویة لكن لم یقصد بها صاحبها وجه اهللا تعالى . والثانى

تكون أعماًال صالحة ولكن بإزائها سیئات توفى علیها وذلك هو المشار إلیه  : أن والثالث
  .)٢(بخفة المیزان "

، لقد قامت المصاحبة اللغویة بدورها فى صناعة مصطلح إسالمى وهو  وصفوة القول
  . (حبوط العمل )  

  حج البيت 

  .)٣(ا : قصده ":" الحج : القصد . حج إلینا فالن أى قدم ، وحجه یحجه حجقال ابن منظور

ô ﴿وقد ارتبط هذا الفعل فى ذكره بالبیت الحرام قال تعالى  yϑ sù ¢k ym |M øŠ t7 ø9 $# Íρ r& t� yϑ tF ôã $# ..
والواقع إن الفعل (حج) قد خصصت داللته فى اإلسالم بقصد البیت الحرام  ]١٥٨[البقرة :  ﴾

  وكذلك الفعل (اعتمر)

  : " والحج : القصد . إلى ذلك فى تفسیره حیث قال الزمخشرى وقد أشار

واالعتمار : الزیارة فغلبًا على قصد البیت وزیارته للنسكین المعروفین وهما فى المعانى 

                                     
   .٣٣٢ص  ٢التحریر والتنویر ج )١(
   .١٢٠،  ١١٩المفردات ص  )٢(
   .٣٢٦ص  ٢اللسان ج )٣(



  

  

٤٥٠  

  .)١(كالنجم والبیت فى األعیان " 

حیث ذكر أن " الحج اسم فى اللغة للقصد وفى العرف قصد البیت  ابن عاشوروأید ذلك 
ذلك صار باإلطالق حقیقة عرفیة فى هذا المعنى جنسًا الحرام الذى بمكة لعبادة اهللا تعالى فیه .. ول

  .)٢(بالغلبة كالعلم بالغلبة "

" والعمرة اسم لزیارة البیت الحرام فى غیر موقت الحج أو فى وقته دون حضور عرفة ... 
وهى بصیغة االسم علم الغلبة على زیارة الكعبة وفعلها غلب على تلك الزیارة تبعًا لغلبة االسم 

  .)٣(ها "فساواه فی

  أن كًال من الفعلین (حج) و (اعتمر) ارتبط ذكرهما بالبیت الحرام  .والخالصة 

***  

  حصحص الحق 

بكلمة (الحق) وذلك فى سیاق الحدیث  مرتبطاً  ورد ذكر الفعل (حصحص ) فى القرآن الكریم
  عن براءة یوسف علیه السالم مما نسب إلیه 

M قال تعالـى ﴿ s9$ s% ßN r& t� øΒ $# Í“ƒ Í• yè ø9 $# z≈ t↔ ø9 $# }È ys óÁ ym ‘, ys ø9 $# O$ tΡ r& … çµ ›?Š uρ≡ u‘  tã 
 Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ … çµ ¯Ρ Î) uρ z Ïϑ s9 š Ï% Ï‰≈ ¢Á9   ]٥١﴾ [یوسف: #$

: " حصحص الحق أى ظهر وتبین بعد خفاء وهو مأخوذ من الحصة وهى قال األلوسى 
  القطعة من الجملة أى تبینت حصة الحق من حصة الباطل والمراد تمیز هذا عن هذا ...

سه .. ویرجع هذا إلى الظهور أوقیل : هو من حص شعره إذا استأصله بحیث ظهرت بشرة ر 
")٤(.  

: " حصحص الحق أى ثبت واستقر .. وهو من حصحص البعیر إذا القى  ىوقال الزمخشر 
  .)٥(ثفتاته لإلناخة "

حتى یستقر فیه ویستمكن منه ویثبت .  ء: " والحصحصة : الحركة فى شى وفى اللسان

                                     
   .١٩١ص  ١الكشاف ج )١(
   .٦١ص  ٢التحریر والتنویر ج )٢(
   .٦٢المصدر السابق نفسه ص  )٣(
   .٤٤٩،  ٤٤٨ص  ٦روح المعانى ج )٤(
   .٤٧٥ص  ٢الكشاف ج )٥(



  

  

٤٥١  

: تحریك الشىء فى الشىء حتى یستمكن ویستقر فیه وكذلك البعیر إذا أثبت ركبتیه للنهوض وقیل 
   :حمید بن ثوربالثقل  قال  

ــم صمما    وحصحص فى صم الحــق ثفناته      .)١( ورام القیام ساعة ثــ
وعلى ذلك فمعنى ( حصحص الحق ) أى ثبت واستقر والمراد بالحق : هو براءة 

نما ثبت حینئذ ألنه كان محل قیل وقال یوسف علیه السال م مما رمته به امرأة العزیز وإ
  .وشك فزال ذلك باعترافها بما وقع

ت من بسأن هذا التعبیر حصحص الحق یعد من األمثال التى اقت ومن الجدیر بالذكر
القرآن الكریم . فیقال عند ظهور الحق وثبوته ، وقد أشار إلى ذلك صاحب كتاب 

  .)٢(فن مستظرف  المستطرف فى كل
  وقد كثر استعماله على ألسنة الشعراء 

  .)٣( : بشار بن بردقال 

  وعرض الدهر شطریه لمن حلبـــا      قد حصحص الحق وانجابت دجنتـه 

  . حاق

ورود الفعل (حاق) فى القرآن الكریم بكلمة (العذاب) أو ما یدل علیها فى السیاق  ارتبط
  القرآنى .

مادة الفعل یقول ابن فارس : "الحاء والیاء والقاف كلمة واحدة  هحولوعن المعنى الذى تدور 
  .)٤(وهو نزول الشىء بالشىء " 

  .)٥(: " حاق به الشىء یحیق حیقًا : نزل به وأحاط به " وفى اللسان 

                                     
   .٤٧٦ص  ٢لسان جال )١(
 –بیروت  –لشهاب الدین محمد بن أحمد األبشیهى دار الكتب العلمیة  –المستطرف فى كل فن مستظرف  )٢(

   .٦٦ص  ١. تحقیق . د. مفید محمد قمیحة ج ١٩٨٦الطبعة الثانیة 
تونسیة الشركة ال –جمعه وشرحه وكمله وعلق علیه الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور  بن برد دیوان بشار )٣(

" تثنیة شطر  ه" شطری – ٣٧٠ص  ١٩٧٦الجزائر الجزء األول  –للتوزیع والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 
 –بفتح الشین المعجمه وسكون الطاء وهو نصف ضرع الناقة وفیه ثدیان ، وللناقة شطران مقدم ومؤخر 

قة فى أنه لم یفته وشىء من شبهوا صروف الدهر بلبن الناقة وشبهوا من مارس صروفه بحالب شطرى النا
اللبن الذى فى ضرعها وقالوا فى المثل " حلب الدهر أشطره " فجاءوا بالجمع مكان المثنى كقوله تعالى " 

   .فقد صغت قلوبكما " 
   .٢٧٣المقاییس ص  )٤(
   .٦٨٧ص  ٢اللسان ج )٥(



  

  

٤٥٢  

ورد الفعل ( حاق) فى أكثر من آیة للتعبیر عن حلول العذاب ونزوله .  وفى السیاق القرآنى
خبار عن عذاب اهللا تعالى لألمم التى استهزأت برسله وأنبیائه واستهانت بعذابه وذلك فى سیاق اإل

  سبحانه .

  ] ٤٥﴾ [غافر :  çµ9s%uθsù ª!$# ÅV$t↔ÍhŠy™ $tΒ ((#ρã�x6tΒ s−%tnuρ ÉΑ$t↔Î/ tβöθtãö�Ïù âþθß™ É>#x‹yèø9$#  ﴿قال تعالى 

⌡È÷وقال تعالى ﴿ s9 uρ $ tΡ ö�̈z r& ãΝ åκ÷] tã z>#x‹ yè ø9$# #’n<Î) 7π ¨Β é& ;ο yŠρß‰ ÷è̈Β  ∅ ä9θ à) uŠ©9 $ tΒ ÿ… çµ Ý¡Î6 øt s† 3 Ÿωr& 
tΠ öθ tƒ óΟ ÎγŠÏ?ù' tƒ š[ ø‹ s9 $̧ùρ ç�óÇ tΒ öΝ åκ÷] tã šX% tnuρ Ν Íκ Í5 $̈Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ šχρâ Ì“ öκtJó¡ o„  : ٨﴾ [ هود [  

  .)١(: " أى نزل بهم الذى كانوا یسخرون به من نزول العذاب " قال الطبرسى

تى ورد فیها الفعل (حاق) لوحظ ارتباطه (بالعذاب) مما كان لهذه وبالنظر إلى المواضع ال
لته فى القرآن الكریم ، لذا أشار أبو هالل العسكرى رحمه اهللا المصاحبة أثرها فى تخصیص دال

  .)٢(إلى ذلك بقوله : " حاق ال یقال إال فى نزول المكروه فقط "

***  

  خفض

  (جناح) ارتبط الفعل ( اخفض) فى القرآن الكریم بكلمة

  لفت المصاحبة بینهما فى جمیع المواضعأو 

Ÿωقال تعالى ﴿ uρ ÷β t“ øt rB öΝ Íκ ö� n= tã ôÙ Ïÿ ÷z $# uρ y7 yn$ uΖ y_ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9  : ٨٨﴾ [ الحجر [  

صل ذلك أن الطائر إذا أراد أن أ: " كنایة عن التواضع لهم والرفق بهم و قال األلوسى 
  .)٣(ابن آدم جانباه"یضم فرخه إلیه بسط جناحیه له والجناحان من 

  ] ٢١٥[ الشعراء : ﴾  ôÙÏÿ÷z$#uρ y7yn$uΖy_ ÇyϑÏ9 y7yèt7̈?$# zÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$#وكذلك فى قوله تعالى﴿ 

  فهذا أمر للنبى صلى اهللا علیه وسلم بالتواضع

Ù وفى سیاق الحث على بر الوالدین والوصیة بهما یقول تعالى ﴿ Ïÿ ÷z $# uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖ y_ 
É eΑ —%! $# z ÏΒ Ïπ yϑ ôm §�9   ]٢٤﴾  [ اإلسراء :  #$

                                     
   .١٨٣ص  ٥مجمع البیان ج )١(
   .٣٠٤الفروق اللغویة ص  )٢(
   .٣٢٣ص  ٧جروح المعانى  )٣(



  

  

٤٥٣  

  .)١(: " أى تواضع لهما وتذلل " قال األلوسى 

وعلى ذلك فالمصاحبة بین الفعل ( اخفض ) و(جناح) قد شاعت فى القرآن الكریم " حتى 
  .  أشار ابن عاشوركما  )٢(صارت كالمثل فى التواضع واللین فى المعاملة "

***  
  خول 

فى األصل إعطاء الخول ، وقیل : إعطاء ما یصیر له خوًال ،  : " والتخویلقال الراغب 
  .)٣(وقیل إعطاء ما یحتاج أن یتعهده " 

وقد تكرر الفعل (خول) فى القرآن الكریم مع لفظ (نعمة) مما كان لذلك أثره فى تخصیص 
sŒ#لة الفعل فى معنى العطاء فى الخیر وفیما ینفع . قال تعالى ﴿ دال Î) uρ ¡§tΒ z≈ |¡ΣM} $# @�àÑ $tã yŠ 

… çµ−/ u‘ $·7� ÏΖãΒ Ïµ ø‹ s9Î) §Ν èO # sŒÎ) … çµs9 §θ yz Zπ yϑ ÷è ÏΡ çµ ÷ΖÏiΒ zÅ¤ tΡ $ tΒ tβ% x. (# þθ ãã ô‰tƒ Ïµø‹ s9 Î)  ÏΒ ã≅ö7 s% : ٨﴾ [الزمر [  

  ] ٤٩:  ...  ﴾ [ الزمر%sŒÎ*sù ¡§tΒ z≈|¡ΣM}$# @�àÑ $tΡ%tæyŠ §ΝèO #sŒÎ) çµ≈uΖø9§θyz Zπyϑ÷èÏΡ $̈ΨÏiΒ tΑ$s#فَإِذَا مَ وقال تعالى ﴿

: " خوله نعمة أى أعطاه نعمة عظیمة من جنابه من الخول بفتحتین وهو تعهد قال األلوسى 
الشىء أى الرجوع إلیه مرة بعد أخرى وأطلق على العطاء لما أن المعطى الكریم یتعهد من هو ربیب 

  .)٤(إحسانه ونشو امتنانه بتكریر العطاء علیه مرة بعد أخرى " 

ه المال : أعطاه إیاه ، وقیل : أعطاه إیاه تفضًال وقال ابن سیده " وخول وفى اللسان :
  .)٥(نسان من النعم " : والخول ما أعطاه اهللا سبحانه وتعالى اإل

وما ذهب إلیه ابن سیده تؤكده المصاحبة اللغویة بین (خول) ولفظ (نعمة ) فى القرآن 
  الكریم .

***  
  يتدبر

لیه عاقبته ، والتدبر : إ: أن تنظر إلى ما تئول ر فى األمر ی: " والتدبقال ابن منظور 

                                     
   .٥٥ص  ٨المصدر السابق ج )١(
   .بتصرف یسیر ٢٠٢ص  ١٩التحریر والتنویر ج )٢(
   .١٨٠المفردات ص  )٣(
   .٢٣٥ص  ١٢روح المعانى ج )٤(
   .٢٥٥ص  ٣اللسان ج )٥(



  

  

٤٥٤  

  .)١(التفكر فیه " 

وقد اقترن الفعل (یتدبر) فى السیاق القرآنى بكلمة (القرآن) واشتهر هذا التالزم فى غیر 
  االستعمال القرآنى

Ÿξقال تعالى  ﴿  sù r& tβρ ã� −/ y‰ tF tƒ tβ# u ö� à) ø9   ]٨٢﴾ [النساء :  #$

Ÿξوقال تعالى ﴿  sù r& tβρ ã� −/ y‰ tG tƒ šχ# u ö� à) ø9 $# ôΘ r& 4’ n? tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ xÿ ø% r& : ٢٤﴾ [ محمد [  
  ] ٢٩﴾  [ص : #$}ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t�≈t6ãΒ (#ÿρã�−/£‰u‹Ïj9 ÏµÏG≈tƒ#u t�©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9Fوقال تعالى ﴿ 

یؤول إلیه فى عاقبته ومنتهاه ثم  : " تدبر األمر : تأمله والنظر فى إدباره وماقال الزمخشرى 
  .)٢(استعمل فى كل تأمل فمعنى تدبر القرآن : تأمل معانیه وتبصر ما فیه " 

التأمل فى أدبار األمور  إلى ذلك أیضًا حیث قال : " وأصل التدبر وذهب األلوسى
بابه أو وعواقبها ثم استعمل فى كل تأمل سواء كان نظرًا فى حقیقة الشئ وأجزائه أو سوابقه وأس

   .)٣(لواحقه وأعقابه " 
  :أن " تدبر القرآن یحتمل معنیین  ابن عاشوروقد ذكر 

  : أن یتأملوا داللة تفاصیل آیاته على مقاصده التى أرشد إلیها المسلمین أى تدبر تفاصیله أحدهما

  .)٤(صادق"به  أن یتأملوا داللة جملة القرآن ببالغته على أنه من عند اهللا وأن الذى جاء: وثانيهما 

  ربح

  اقترن الفعل (ربح) فى القرآن الكریم بلفظ (التجارة )

  ]١٦﴾  [البقرة : y7Í×̄≈s9'ρé& tÏ%©!$# (#ãρu�tIô©$# s's#≈n=�Ò9$# 3“y‰ßγø9$$Î/ $yϑsù Mpt¿2u‘ öΝßγè?t�≈pgÏkBقال تعالى ﴿ 

ًا ، بل إن لفظ وهذه المصاحبة اعتیادیة فى القرآن الكریم ، فدائمًا نجد استعمال اللفظین مع
  التجارة یستدعى لفظ (ربح) ویستلزمه إذا أرید التعبیر عن الزیادة فى التجارة .

: " الربح والربح والرباح :  قال ابن منظور ،ونرى ذلك واضحًا من خالل المعاجم العربیة 
تجارته  النماء فى التجر ... وربح فى تجارته یربح ربحًا وربحًا ورباحًا ... والعرب تقول : ربحت

                                     
   .٢٨٩ص  ٣السابق ج المصدر  )١(
   .٤٦٨ص  ١الكشاف ج )٢(
   .٨٩ص  ٣روح المعانى ج )٣(
   .١٣٧ص  ٥التحریر والتنویر ج )٤(



  

  

٤٥٥  

  .)١(: یربح فیها " رابحة إذا ربح صاحبها فیها وتجارة 

***  

  ربط

:" الراء والباء والطاء أصل واحد یدل على شد وثبات ومن ذلك ربطت الشئ قال ابن فارس 
  .)٢(أربطه ربطًا " 

: "ربط الدابة : شدها بالرباط والمربط وهو الحبل .. ومن المجاز : ربط وفى األساس 
  .)٣(به : صبره " اهللا على قل

: " ربط الشئ یربطه ویربطه ربطًا فهو مربوط وربیط : شده ... وربط وفى اللسان 
  .)٤(اهللا على قلبه بالصبر أى ألهمه الصبر وشده وقواه " 

یالحظ أن الفعل (ربط) قد ورد فى ثالثة مواضع مع كلمة (القلب  وفى السیاق القرآنى
(  

  بدر. ةمؤمنین فى غزو ففى سیاق الحدیث عن تثبیت اهللا لل

̈{ øŒÎ) ãΝä3ŠÏe±tóãƒیقول تعالى ﴿  $yè‘Ζ9$# ZπuΖtΒr& çµ÷ΨÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒuρ Νä3ø‹n=tæ zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ Νä.t�ÎdγsÜã‹Ïj9 ÏµÎ/ 
|=Ïδõ‹ãƒuρ ö/ä3Ζtã t“ô_Í‘ Ç≈sÜø‹¤±9$# xÝÎ/÷�z�Ï9uρ 4’n?tã öΝà6Î/θè=è% |MÎm7sWãƒuρ ÏµÎ/ tΠ#y‰ø%F{$# ١١ال : ﴾ [األنف[  

:" ولیربط على قلوبكم أى یقویها بالثقة بلطف اهللا تعالى ، وأصل الربط قال األلوسى 
  .)٥(الشد ویقال لمن صبر على الشئ ربط نفسه علیه " 

الستعالء اقصد بتى بعلى أوعن فائدة حرف الجر (على) فى هذا التركیب یقول : " و 
كأنه عال علیها وفى ذلك من إفادة  وفیه إیماء إلى أن قلوبهم قد امتألت من ذلك حتى

  .)٦(التمكن ما الیخفى " 

                                     
   .٣١ص  ٤اللسان ج )١(
   .٤١٧المقاییس ص  )٢(
   .٢١٧،  ٢١٦أساس البالغة ص  )٣(
   .٤١،  ٤٠ص  ٤اللسان ج )٤(
   .١٦٥ص  ٥روح المعانى ج )٥(
   .المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٦(



  

  

٤٥٦  

$وفى سیاق الحدیث عن فتیة سورة الكهف یقول تعالى ﴿  oΨ ôÜ t/ u‘ uρ 4’ n? tã óΟ Îγ Î/θ è= è% øŒ Î) (#θ ãΒ$ s% 
(#θ ä9$ s) sù $ uΖ š/ u‘ �> u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ   : ١٤﴾ [الكهف [  

األوطان والنعیم بالفرار بالدین إلى بعض  : " وقویناهم بالصبر على هجرقال الزمخشرى 
  .)١(الغیران ، وجسرناهم على القیام بكلمة الحق والتظاهر باإلسالم " 

 ) yxt7ô¹r&uρ ßŠ#xσèù ÏdΘé& 4†y›θãΒ %̧ñÌ�≈sùوفى سیاق الحدیث عن تثبیت اهللا ألم موسى علیها السالم یقول تعالى ﴿ 
βÎ) ôNyŠ$Ÿ2 ”Ï‰ö7çFs9 ÏµÎ/ Iωöθs9 βr& $oΨôÜt/§‘ 4’n?tã $yγÎ6ù=s% šχθä3tGÏ9 zÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$#   : ١٠﴾ [القصص [  

أن ربطنا على قلبها أى بما أنزلنا علیه من السكینة والمراد لوال  :" لوالقال األلوسى 
  .)٢(أن ثبتنا قلبها وصبرناها فالربط على القلب مجاز عن ذلك " 

زالة  أن تركیب (ربط على قلبه ) هو ومما سبق یظهر " مجاز فى التثبیت وإ
  كما ظهر من السیاق القرآنى الذى ورد فیه هذا التعبیر . )٣(االضطراب " 

وعن وجه المناسبة فى الجمع بین الفعل (ربط) واختیار لفظ (القلب )إلفادة هذا 
  .المعنى

: " والربط على القلب مستعار إلى تثبیت اإلیمان وعدم التردد فیه یقول ابن عاشور 
شاع إطالق القلب على االعتقاد استعیر الربط علیه للتثبیت على عقده ... وفى ضده  فلما

  .)٤(یقال : اضطرب قلبه " 

  رتل 

: الرتل : اتساق الشئ وانتظامه على استقامة ، یقال : رجل رتل األسنان . قال الراغب
  .)٥(والترتیل : إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة " 

  " الرتل : حسن تناسق الشئ . وثغر رتل . :وقال ابن منظور

ورتل : حسن التنضید مستوى النبات ، وقیل : المفلج ، وقیل : بین أسنانه فروج ال 

                                     
   .٥٣،  ٥٢ص  ٣الكشاف ج )١(
   .٢٥٩ص  ١٠روح المعانى ج )٢(
   .٢٨٠ص  ٩التحریر والتنویر ج )٣(
   .٢٧٢ص  ١٥المصدر السابق ج )٤(
   .٢١١المفردات ص  )٥(



  

  

٤٥٧  

  یركب بعضها بعضًا ...

  . ةوكالم رتل ورتل أى مرتل حسن على تؤد

.وقد ارتبط هذا الفعل (رتل) بلفظ )١(بانه وتمهل فیه " أورتل الكالم أحسن تألیفه و 
  رآن) فى السیاق القرآنى وشاعت هذه المصاحبة فى االستعمال (الق

≈çµوقال تعالى ﴿  oΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö� s?  : ٣٢﴾ [الفرقان [  

≅Èوقال تعالى ﴿  Ï o? u‘ uρ tβ# u ö� à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö� s?  : ٤﴾ [المزمل [  

وأرید بترتیل القرآن ترتیل قراءته أى التمهل فى النطق بحروف القرآن :" وقال ابن عاشور
  .)٢(التى تستحق اإلشباع " حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع الحركات 

إلى أن " لفظة (رتل) .. لیست دالة على كثرة القراءة  وقد أشار صاحب المثل السائر
نما المراد بها أن تكون القراءة على هیئة التأنى والتدبر وسبب ذلك أن هذه اللفظة ال  وإ

نما هى رباعیة موضوعة لهذه الهیئة المخصوصة ثالثى لها حتى تنقل عنه إلى ربا عى وإ
وزن إلى  من القراءة وعلى هذا فال یستقیم معنى الكثرة والقوة فى اللفظ والمعنى إال بالنقل من

  .)٣(وزن أعلى منه "

أن الفعل (رتل) قد شاع استعماله فى النص القرآنى وفى غیره على  ومما سبق یتأكد لنا
  ؤده )(قراءة القرآن بتمهل وت

  وساعد على هذا المصاحبة اللغویة التى جمعت بینه وبین لفظ (القرآن) فى االستعمال .

  زاغ

: " الزیغ : المیل ، زاغ یزیغ زیغًا وزیغانًا وزیوغا وزیغوغة وأزغته وأزغته أنا قال ابن منظور 
  .)٤(إزاغة وهو زائغ من قوم زاغة : مال "

  .)٥(قامة والتزایغ التمایل ": " الزیغ :المیل عن االستوقال الراغب 
وقد ورد الفعل (زاغ) مصاحبًا لكلمة (البصر) فى أكثر من موضع فى القرآن الكریم ، فعن 

                                     
   .٦١ص  ٤اللسان ج )١(
   .٢٦٠ص  ٢٩التحریر والتنویر ج )٢(
   .٦٠ص  ٢المثل السائر ج )٣(
   .٤٤٨ص  ٤اللسان ج )٤(
   .٢٤٤المفردات ص  )٥(



  

  

٤٥٨  

øŒحال المؤمنین فى غزوة األحزاب وما كان بهم من شدة یقول تعالى ﴿  Î) uρ ÏM xî# y— ã�≈ |Á ö/ F{ $# 
ÏM tó n= t/ uρ ÛUθ è= à) ø9 $# t� Å_$ oΨ ys ø9   ]  ١٠﴾ [ األحزاب :  #$
ها ومستوى نظرها حیرة وشخوصًا ، وقیل : عدلت عن كل ن: " مالت عن سنل الزمخشرى قا

  .)١(شئ فلم تلتفت إال إلى عدوها لشدة الروع "
راف . فزیغ البصر أال یرى ما یتوجه ح" والزیغ : المیل عن االستواء إلى االن :وقال ابن عاشور 

  .)٢(من شدة الرعب واالنذعار "إلیه أو أن یرید التوجه إلى صوب فیقع إلى صوب آخر 
وفى سیاق الحدیث عن حال نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم فى رحلة اإلسراء والمعراج 

$یقول تعالى عنه ﴿  tΒ sø# y— ç� |Ç t7 ø9 $# $ tΒ uρ 4 xö sÛ  : ١٧﴾ [النجم [  
دل " أى أثبت ما رآه إثباتًا مستیقنًا صحیحًا من غیر أن یزیغ بصره أو یتجاوزه ، إذا ما ع

  .)٣(عن رؤیة العجائب التى أمر برؤیتها ومكن منها " 
  .)٤(والزیغ : المیل عن القصد اى ما مال بصره إلى مرئى آخر غیر ما ذكر " :"وقال ابن عاشور

  ووردت هذه المصاحبة أیضًا فى سیاق الحدیث عن تخاصم أهل النار .
θ#)قال تعالى ﴿  ä9$ s% uρ $ tΒ $ uΖ s9 Ÿω 3“ t� tΡ Zω% y` Í‘ $ ¨Ζ ä. Μ èδ ‘‰ ãè tΡ z Ï iΒ Í‘# u� õ° F{ $# ∩∉⊄∪ 

öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ sƒ ªB r& $ ‡ƒ Ì� ÷‚ Å™ ÷Π r& ôM xî# y— ãΝ åκ ÷] tã ã�≈ |Á ö/ F{   ] ٦٣،  ٦٢﴾ [ص :   #$
  .)٥(: " أى زاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم " قال األلوسى 

  .)٦(: " أى مالت أبصارنا عن جهتهم فلم تنظرهم " وقال ابن عاشور
میله عما یرید أن یتوجه إلیه وذلك یحدث إما لشدة  أن زیغ البصر هو ومما سبق یظهر

   ى.الذعر والرعب أو الدهشة أو بسبب احتقار المرئ
وقد وردت كلمة (القلب) أیضًا مرتبطة باألفعال (أزاغ) و ( یزیغ ) و (تزغ) فى القرآن الكریم 

.  
$قال تعالى ﴿  oΨ −/ u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨ t/θ è= è% y‰ ÷è t/ øŒ Î) $ oΨ oK ÷ƒ y‰ yδ ٨مران : ﴾ [آل ع [  
لنا بعد الهدایة ألن زیغ القلوب فى مقابلة الهدایة ومقابلة الهدایة ض: " أى ال تقال األلوسى 

                                     
   .٥٥٢ص  ٣ف جاالكش )١(
   .٢٨٠ص  ٢١التحریر والتنویر ج )٢(
   .١٥٨ص  ٨البحر المحیط ج  )٣(
   .١٠٢ص  ٢٧التحریر والتنویر ج )٤(
   .٢٠٩ص  ١٢روح المعانى ج )٥(
   .٢٩٣ص  ٢٣التحریر والتنویر ج )٦(



  

  

٤٥٩  

  .)١(اإلضالل "  
  .)٢(فقال : " ومعنى اإلزاغة هنا الضاللة "  أبو حیان أیضًا فى البحر المحیطوقد ذهب إلى ذلك 

‰ ﴿ومن المواضع التى وردت فیها هذه المصاحبة قوله تعالى  s)©9 šU$̈? ª! $# ’n? tã ÄcÉ< ¨Ζ9$# 

š Ì� Éf≈ yγßϑ ø9$# uρ Í‘$|ÁΡF{ $#uρ š Ï%©! $# çνθ ãèt7 ¨? $# ’Îû Ïπtã$y™ Íο t� ó¡ ãèø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ yŠ$Ÿ2 à÷ƒ Ì“ tƒ Ü>θ è= è% 

9,ƒ Ì� sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO z>$s? óΟ ÎγøŠ n=tæ 4 … çµ ¯ΡÎ) óΟ ÎγÎ/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘  : ١١٧﴾ [التوبة[  
$تعالى ﴿  وكذلك فى قوله £ϑ n= sù (# þθ äî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θ è= è%  : ٥﴾ [الصف[  

" أى لما خالفوا ما أمرهم رسولهم جعل اهللا فى قلوبهم زیغًا أى تمكن الزیغ من نفوسهم 
  .)٣(فما ینفكوا عن الضالل " 

ن ( زیغ القلوب) مصطلح إسالمى قد نشأ من ارتباط األفعال السالفة إوخالصة القول 
  (القلب) فى السیاق القرآنى . ویقصد به (الضالل عن طریق الحق )بكلمة 

ومما سبق یظهر لنا أیضًا أن (الزیغ) هو المیل عن المقصود ولیس كما ذهب 
دون قید وقد ساعدت المصاحبة اللغویة فى  )٤(صاحب اللسان من أن الزیغ هو (المیل ) 

حین فرق بین  ابن عاشورأكد ذلك السیاق القرآنى على إثبات هذا الملمح الداللى . وقد 
المیل والزیغ ، فقال " والزیغ المیل واالنحراف عن المقصود .. فالزیغ أخص من المیل ألنه 

  .)٥(میل عن الصواب والمقصود " 
***  

  سبح

جرت عادة القرآن استعمال الفعل ( سبح) و (یسبح) و (سبح) فى الداللة على تنزیه 
ن هذه األفعال فى السیاق القرآنى قد وردت مالزمة السم اهللا تعالى وتقدیسه لذلك نجد أ
  الجاللة( اهللا ) أو ما یدل علیه

إلى أن " التسبیح : التنزیه ، وسبحان اهللا : معناه  ابن منظور فى اللسانوقد أشار 
تنزیهًا هللا من الصاحبة والولد ، وقیل : تنزیه اهللا تعالى عن كل ما ال ینبغى له أن یوصف 

                                     
   .٨٧ص  ٢روح المعانى ج )١(
   .٤٠٢ص  ٢البحر المحیط ج )٢(
   .١٩٧ص  ٢٨التحریر والتنویر ج )٣(
   .٤٤٨ص  ٤اللسان ج )٤(
   .١٦١ص  ٣التحریر والتنویر ج )٥(



  

  

٤٦٠  

  .)١(سبحت اهللا تسبیحًا له أى نزهته تنزیهًا "  ... تقول :

التسبیح بقوله : " التسبیح على المشهور تنزیه اهللا تعالى اعتقادًا  األلوسى وقد عرف
أو قوًال وعمًال عما ال یلیق بجنابه سبحانه . من سبح فى األرض والماء إذا ذهب وأبعد 

  .)٣(أى " تبعید اهللا عن السوء "  )٢(فیهما " 

أن القرآن الكریم قد عبر عن (التسبیح) بصیغ مختلفة فتارة بالفعل  لجدیر بالذكرومن ا
yxالماضى ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿  ¬7 y™ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ : ١﴾ [ الحدید[  

yxوقوله تعالى ﴿  ¬7 y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{   ]١]، [الصف : ١ ﴾ [الحشر : #$

ßxارة بالفعل المضارع ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وت Î m7 |¡ ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû 
ÇÚ ö‘ F{ $# Å7 Î= pR ùQ $# Ä¨ρ ‘‰ à) ø9 $# Í“ƒ Í• yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø:   ]١﴾ [الجمعة :  #$

  ]١﴾ [التغابن :ßxÎm7|¡ç„ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# ( ã&s! à7ù=ßϑø9$# ã&s!uρ ß‰ôϑysø9$# وقوله تعالى ﴿

ôxوتارة بالفعل األمر، قال تعالى ﴿  Î m7 |¡ sù t∃# t� ôÛ r& uρ Í‘$ pκ ¨]9 $# y7 ¯= yè s9 4 yÌ ö� s?  : طه] ﴾
١٣٠[  

Ëx وقال تعالى ﴿ Î m7 y™ zΟ ó™ $# y7 Î n/ u‘ ’ n? ôã F{   ]١﴾ [األعلى :  #$

عالى ة بالمصدر الذى لم یضف إال إلى اسم الجاللة (اهللا ) أو ما یدل علیه كذلك قال تار وت
 ﴿z≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z ÏΒ š Ï. Î� ô³ ßϑ ø9   ]١٠٨﴾ [یوسف :  #$

≈zوقال تعالى ﴿  ys ö6 Ý¡ sù «! $# É b> u‘ Ä¸ ö� yè ø9 $# $ £ϑ tã tβθ àÿ ÅÁ tƒ  : ٢٢﴾ [األنبیاء ]  

zوقال تعالى ﴿  z≈ ys ö6 ß™ «! $# $ £ϑ tã šχθ àÿ ÅÁ tƒ š : ٩١﴾ [المؤمنون [  

≈z﴿ وقال تعالى  ys ö6 ß™ uρ «! $# É b> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9   ] ٨﴾ [النمل :  #$

ه وتمجیده یشمل كل هوهذا التنوع فى استعمال صیغ التسبیح یشعر بأن اهللا عز وجل تنزی
وینوه هذا التنوع أیضًا إلى أن  ،األزمان وكل األوقات فال یرتبط بوقت دون وقت أو زمن دون زمن 

موا . وقد علق العلماء على هذا اهللا عز وجل استحق ذلك التنزیه سواء قام به الخلق أو لم یقو 
                                     

   .٤٦٥ص  ٤اللسان ج )١(
   .١٦٥ص  ١٤روح المعانى ج )٢(
   .١١٨ص  ١الكشاف ج )٣(



  

  

٤٦١  

  على فوائد ذلك . واالتنوع ونبه

" وعبر بالماضى هنا وفى بعض األخوات وبالمضارع فى البعض اآلخر  األلوسى :یقول 
إیذانًا بتحقق التسبیح فى جمیع األوقات وفى كل داللة على أن من شأن ما اسند إلیه التسبیح أن 

خبار داللة المضارع علیه فللداللة على االستمرار إلى زمان االیسبحه وذلك هجیراه ودیدنه ، وأما 
ح اللفظ لذلك حیث جرد عن وكذلك فیما یأتى من الزمان لعموم المعنى المقتضى للتسبیح وصال

الداللة على الزمان وأوثر على االسم داللة على تجدد تسبیح غب تسبیح ، وأما داللة الماضى 
تحقیق الذى هو مقتضاه فیشمل الماضى من الزمان ومستقبله كذلك فللتجرد عن الزمان أیضًا مع ال

.  

وقیل : اإلیذان والداللة على االستمرار مستفادان من مجموع الماضى والمضارع حیث دل 
خبار والمضارع على االستمرار فى الحال واالستقبال فشمال معًا جمیع على االستمرار إلى زمان اإل

     .)١(األزمنة " 

وسى ما ذكره الطیبى فى ذلك المقام حیث قال : " افتتحت بعض السور بلفظ ونقل األل
المصدر وبعض بالماضى وبعض بالمضارع وبعض باألمر فاستوعب عن جمیع جهات هذه 
الكلمة إعالمًا بأن المكونات من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى األبد مسبحة مقدسة لذاته 

ن من شئ إال یسبح بحمده " سبحانه وتعالى قوًال وفعًال    .)٢(طوعًا وكرهًا وإ

ن مصطلح (التسبیح) من المصطلحات اإلسالمیة التى صنعها القرآن الكریم إ وصفوة القول
قرار هذا المصطلح من خالل التالزم بین الصیغ المستخدمة إوكان للمصاحبة اللغویة دورها فى 

  .للتسبیح وبین اسم الجاللة (اهللا) أو ما یدل علیه 

  أسرى –سرى 

ت سرى ومسرى وأسریت بمعنى إذا ی: " والسرى : سیر اللیل عامته ... وسر  قال ابن منظور
سراء قنفذة ، وذلك أن القنفذ یسرى لیلة كله ال ینام ... وقد سرى إسرت لیًال .. وفى المثل ذهبوا 

  .)٣(سرى والسراء : الكثیر السرى باللیل " أبه و 

  ن الفعلین (سرى و أسرى ) مرتبطان بكلمة (اللیل ) .ویالحظ من الكالم السابق أ
                                     

   .١٦٦ص  ١٤روح المعانى ج )١(
   .المصدر السابق نفسه )٢(
   .٥٧٢،  ٥٧١ص  ٤اللسان ج )٣(



  

  

٤٦٢  

نجد أن الفعل ( سرى ) والفعل (أسرى ) قد تكررت مصاحبة  وفى السیاق القرآنى
  كلمة اللیل معهما فى أكثر من موضع 

  ]١﴾ [اإلسراء: #$}z≈ysö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“u�ó r& ÍνÏ‰ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑø9$# ÏΘ#t�ysø9$# ’n<Î) Ï‰Éfó¡yϑø9$# $|Áø%Fقال تعالى ﴿ 

�Î�ó r'sù šوقال تعالى ﴿  Ï=÷δr'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ zÏiΒ È≅ø‹©9$# Ÿωuρ ôMÏÿtGù=tƒ öΝà6ΖÏΒ î‰tnr& : ٨١﴾ [ هود [  

�Îوقال تعالى ﴿  ó  r' sù y7 Ï= ÷δ r' Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z Ï iΒ È≅ ø‹ ©9 $# ôì Î7 ¨? $# uρ öΝ èδ t�≈ t/ ÷Š r&  :٦٥﴾ [ الحجر [  

�Îوقال تعالى ﴿  ó  r' sù “ ÏŠ$ t7 Ïè Î/ ¸ξ ø‹ s9 Ν à6 ¯Ρ Î) tβθ ãè t7 −F •Β : ٢٣﴾ [ الدخان[  

≅Èوقال جل شأنه﴿  ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) Î� ô£ o„  :٤﴾ [ الفجر[  

وهذا االقتران اللفظى بین الفعلین (سرى) و (أسرى) وكلمة (اللیل) یؤكد مدى التالزم بینهما 
وبیان أن (سرى) و ثر قوى فى التأكید على داللة كل من الفعلین أفى االستعمال مما كان له 

  (أسرى ) ال یستعمالن إال فى السیر فى اللیل .

وقد جرى االستعمال القرآنى على هذا المعنى موافقًا الداللة المعجمیة بل ومتما شیًا مع 
  استعمال الشعر الجاهلى أیضًا لهذا المعنى

  .)١("  لبید قال

  وقافًا بغیر معصــرفبات وأسرى القوم آخر لیلهم        ومــا كان             

  ویالحظ فى قول لبید أیضًا مصاحبة كلمة (اللیل) للفعل (أسرى) 

***  

  سفك

" السفك : صب الدم ونثر الكالم . وسفك الدم والدمع والماء یسفكه سفكًا ر و قال ابن منظ
  .)٢(فهو مسفوك وسفیك : صبه وهراقه وكأنه بالدم أخص .. "

فى استعماله مع الدم خاصة وقد ورد الفعل (یسفك) فى القرآن الكریم أن الغالب  ابن منظورونلمح من كالم 
 ã≅yèøgrBr& $pκ�Ïù tΒمصاحبًا لكلمة (الدم) ، قال تعالى مبینًا ما قالته المالئكة عندما أذن اهللا لجعل آدم خلیفة فى األرض  ﴿ 

                                     
   .المصدر السابق نفسه )١(
   .٦٠٤ص  ٤اللسان ج  )٢(



  

  

٤٦٣  

ß‰Å¡øÿãƒ $pκ�Ïù à7Ïÿó¡o„uρ u!$tΒÏe$!$# ßøtwΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 ﴾ : ٣٠[ البقرة [  

øŒ﴿ وكذلك وردت هذه المصاحبة فى قوله تعالى Î) uρ $ tΡ õ‹ s{ r& öΝ ä3 s)≈ sW‹ ÏΒ Ÿω tβθ ä3 Ïÿ ó¡ n@ öΝ ä. u !$ tΒ ÏŠ 
  ] ٨٤﴾ [ البقرة :

إن هذه المصاحبة بین الفعل (سفك) وكلمة (الدم) قد خصصت داللة الفعل (سفك) والواقع 
شار ابن عاشور إلى أیه الداللة المعجمیة . وقد وجعلته مستعمًال فى إراقة الدم فقط خالفًا لما عل

هذا االستعمال بقوله : " والسفك اإلراقة ، وقد غلب فى كالمهم تعدیته إلى الدماء وأما إراقة غیر 
  .)١(الدم فهى سفح بالحاء "

***  

  سول 

: سولت له نفسه كذا : زینته له . سول له الشیطان أغواه ... والتسویل ؛ قال ابن منظور 
سین الشئ وتزیینه وتحبیبه إلى اإلنسان لیفعله أو یقوله ... وكأن التسویل تفعیل من سول تح

  .)٢(اإلنسان ، وهو أمنیته أن یتمناها فتزین لطالبها الباطل وغیره من غرور الدنیا "
: " والتسویل : تزیین النفس لما تحرص علیه وتصویر القبیح منه بصورة وقال الراغب 

  .)٣(الحسن "
حظ من كالم اللغویین السابق أن هناك ارتباطًا فى االستعمال بین الفعل (سول ) و ویال

(النفس) ، لذا نجد أن القرآن الكریم قد استعمل الفعل (سول) مصاحبًا لكلمة (النفس) فى أكثر من 
  موضع .

$tΑخوة یوسف علیه السالم قال تعالى ﴿إففى سیاق الحدیث عن  s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 
öΝ ä3 Ý¡ àÿΡ r& # \� øΒ r& ( ×� ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd  ... : ١٨﴾ [ یوسف [  

$tΑ وقال تعالى ﴿ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 Ý¡ àÿΡ r& # X� ö∆ r& ( ×� ö9 |Á sù î≅Š ÏΗ sd (  |¤ tã ª! $# β r& 
 Í_ u‹ Ï? ù' tƒ óΟ Îγ Î/ $ ·èŠ ÏΗ sd : ٨٣﴾ [یوسف [  

tΑ$s% ßNوفى سیاق الحدیث عن السامرى وما فعله یقول تعالى﴿  ÷�ÝÇ o0 $ yϑ Î/ öΝ s9 (#ρç� ÝÇö7 tƒ Ïµ Î/ 
àM ôÒ t6 s)sù ZπŸÒ ö6 s% ôÏiΒ Ì� rO r& ÉΑθ ß™§�9$# $ yγè? õ‹ t7 oΨ sù š� Ï9≡x‹ Ÿ2 uρ ôM s9§θ y™ ’Í< Å¤ øÿtΡ  : ٩٦﴾ [طه [  

                                     
   .٤٠٢ص  ٤التحریر والتنویر ج )١(
   .٧٥٦ص  ٤اللسان ج )٢(
   .٢٨٠المفردات ص  )٣(



  

  

٤٦٤  

صل أ: " أى زینت وسهلت أمرًا من األمور منكرًا ال یوصف وال یعرف . و لوسى األ  لوقا
  .)١("التسویل تقدیر شئ فى النفس مع الطمع فى إتمامه 

  وقد ورد الفعل (سول ) مصاحبًا لكلمة (الشیطان )

≈ß﴿ فى قوله تعالى sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θ y™ öΝ ßγ s9 4’ n? øΒ r& uρ óΟ ßγ s9 ﴾  : ٢٥[محمد [  

وعلى ذلك فالفعل (سول) تارة یستعمل مع (النفس) وتارة مع (الشیطان) ویستعمل بمعنى ( 
رة من الشیطان . وبذلك جاز القول بأن تزیین الباطل وتسهیله) وهذا یكون تارة من النفس وتا

        التسویل ال یكون إال للباطل كما هو ظاهر فى االستعمال القرآنى .

  ***  

  سيح

: " السیح الماء الظاهر الجارى على وجه األرض ، وقد ساح یسیح سیحًا قال ابن منظور 
هب ، وساح ر لعبادة والتوسیحانًا إذا جرى على وجه األرض ... والسیاحة : الذهاب فى األرض ل

فى األرض یسیح سیاحة وسیوحًا وسیحا وسیحانا أى ذهب ... وأصله من سیح الماء الجارى " 
)٢(.  

أن هناك مصاحبة فى االستعمال بین الفعل (ساح) وكلمة (األرض)  ابن منظورویالحظ من كالم 
 #$}θßs‹Å¡sù ’Îû ÇÚö‘F#) ه تعالى ﴿قوـلونجد أن القرآن الكریم قد جمع بین اللفظین عن طریق المصاحبة فى 

sπyèt/ö‘r& 9�åκô−r& (#þθßϑn=÷æ$#uρ ö/ä3̄Ρr& ç�ö�xî “Ì“Éf÷èãΒ «!$#   ¨βr&uρ ©!$# “Ì“øƒèΧ tÍ�Ïÿ≈s3ø9$#  : ٢﴾ [التوبة[  

: " أى سیروا فیها حیث شئتم وأصل السیاحة جریان الماء وانبساطه ثم  قال األلوسى
لمشیئة .. ففى هذا األمر من الداللة على كمال التوسعة استعملت فى السیر على مقتضى ا

والترفیه ما لیس فى سیروا ونظائره . وزیادة فى األرض زیادة فى التعمیم ... والمقصود اإلباحة 
  .)٣(واإلعالم بحصول األمان من القتل والقتال فى المدة المضروبة "

لما كان األمر بهذا السیر : " والسیاحة حقیقتها السیر فى األرض و  وقال ابن عاشور
مفرعًا على البراءة من العهد ومقررًا لحرمة األشهر الحرام علم أن المراد السیر بأمن دون 

                                     
   .٣٩٢ص  ٦روح المعانى ج )١(
   .٧٧٠ص  ٤اللسان ج )٢(
   .٢٣٩ص  ٥روح المعانى ج )٣(



  

  

٤٦٥  

خوف فى أى مكان من األرض ... فكان المعنى : فسیحوا آمنین حیثما شئتم من األرض " 
زم بینهما طبعى . أن الفعل (ساح) یرتبط فى داللته بكلمة (األرض) فالتال ومما سبق یظهر.)١(

فمن أراد أن یقوم بالسیاحة ال یحدث منه الفعل إال فى (األرض) لذا المصاحبة بین اللفظین 
  اعتیادیة ألن حقیقتها السیر فى األرض .

هنا أن الفعل (ساح) كما ظهر من كالم المفسرین یكتسب ملمحًا یمیزه  ومن الجدیر بالذكر
  وهو ملمح ( األمن والترفیه )

***  

  شخص

ورد بالفعل ( تشخص) مصاحبًا لكلمة (األبصار) فى االستعمال القرآنى وذلك فى قوله 
$ تعالى ﴿ yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδ ã� ½ jz xσ ãƒ 5Θ öθ uŠ Ï9 ßÈ y‚ ô± n@ ÏµŠ Ïù ã�≈ |Á ö/ F{   ]٤٢﴾ [إبراهیم :  #$

: " وشخص الرجل ببصره عند الموت یشخص شخوصًا : رفعه فلم یطرف قال ابن منظور 
خص إذا فتح عینیه وجعل ال یطرف .. وشخوص البصر ارتفاع .. وشخص بصر فالن فهو شا

  .)٢(األجنان إلى فوق وتحدید النظر وانزعاجه " 

: " أى ترتفع أبصار أهل الموقف فیدخل فى زمرتهم الظالمون المعهودون  قال األلوسى
  .)٣(دخوًال أولیًا أى تبقى مفتوحة ال تطرف .. من هول ما یرونه "

  .)٤(وص البصر : ارتفاعه كنظر المبهوت الخائف " :" وشخوقال ابن عاشور
قوله هذا ومما یقوى االرتباط بین اللفظین ورود كلمة (األبصار) مع لفظ ( شاخصة ) فى 

�u<تعالى ﴿  tIø%$#uρ ß‰ôã uθ ø9$# ‘,ysø9$# #sŒ Î*sù š† Ïφ îπ|ÁÏ‚≈ x© ã�≈|Áö/ r& tÏ%©! $# (#ρã�xÿ x.  : ٩٧﴾ [األنبیاء [  

أن الفعل ( شخص) قد استعمل فى القرآن الكریم مع (األبصار) فقط وعلى ذلك یظهر لنا 
عن حال الكافرین وفزعهم من شدة األهوال التى یرونها   بیرواستعملت هذه المصاحبة فى سیاق التع

.  
***  

  طبع .
                                     

   .١٠٦ص  ١٠التحریر والتنویر ج )١(
   .٥٠ص  ٥اللسان ج )٢(
   .٢٣١ص  ٧روح المعانى ج  )٣(
   .٢٤٦ص  ١٣التحریر والتنویر ج )٤(



  

  

٤٦٦  

:" .. والطبع الختم وهو التأثیر فى الطین ونحوه ... وطبع الشىء وعلیه  قال ابن منظور
  تم .... یطبع طبعًا : خ

على قلوب الكافرین ، نعوذ باهللا  اهللا وطبع اهللا على قلبه :، ختم على المثل ، ویقال : طبع
منه، أى ختم فال یعى وغطى وال یوفق لخیر ، وقال أبو إسحاق النحوى : معنى طبع فى اللغة 

  . )١(وختم واحد ، وهو التغطیة على الشىء واالستیثاق من أن یدخله شىء "
نجد أن الفعل (طبع) قد ورد مصاحبًا لكلمة (القلب ) فى جمیع  القرآنى وفى السیاق

  ورد فیها مما یدل على شیوع هذا التعبیر فى القرآن الكریم .  التى المواضع
yì  {قال تعالى :  t7 sÛ uρ ª! $# 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ {  :٩٣[ التوبة [  

yì { وقال تعالى :  t6 sÛ ª! $# 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% (# þθ ãè t7 ¨? $# uρ óΟ èδ u !# uθ ÷δ r& {   :١٦[محمد .[  

y7  {وقال جل شأنه :  Ï9≡ x‹ x. ßì t7 ôÜ tΡ 4’ n? tã É>θ è= è% t Ï‰ tG ÷è ßϑ ø9   ] ٧٤[ یونس:  } #$

�š  {وقال عز من قائل :  Ï9≡ x‹ x. ßì t7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã È e≅ à2 É= ù= s% 9� É i9 s3 tF ãΒ 9‘$ ¬6 y_ 

�šوقال تعالى(] .٣٥[غافر:} Ï9≡ x‹ x. ßì t7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã É>θ è= è% t Í� Ïÿ≈ x6 ø9   )١٠١)( األعراف:#$

  واستعمل هذا التعبیر للداللة على عدم( دخول اإلیمان لهذا القلب الذى ختم علیه ).
: " والطبع المستعار لمنع وصول اإلیمان وأدلته على طریقة تشبیه المعقول قال ابن عاشور 

  .)٢(بالمحسوس " 
  ب قد امتأل ضالًال وغطى علیه ووثق فال یقبل الهدى مطلقًا ." ألن هذا القل

" فالطبع على القلب تمثیل لعدم مخالطة الهدى والرشد لعقولهم بحال الكتاب المطبوع علیه 
أو اإلناء المختوم بحیث ال یصل إلیه من یحاول الوصول إلى داخله فمعناه أن اهللا خلق قلوبهم أى 

  .)٣(للحقائق والهدى "  عقولهم غیر مدركة وال مصدقة

من علیه وسلم "  وقد اشتهر هذا االستعمال للداللة على هذا الختم ومن ذلك قوله صلى اهللا
  .)٤(ثالث مرات متوالیات من غیر ضرورة طبع اهللا على قلبه "  ةترك الجمع

***  
                                     

   .٥٦٠ص  ٥اللسان ج  )١(
   .٢٩٧ص ١٤ التحریر والتنویر ج )٢(
   .١٠١ص  ٢٦حریر والتنویر ج الت )٣(
  قال الشیخ األلبانى : صحیح . – ١١٠٨٥حدیث رقم  ١١٠٩صحیح وضعیف الجامع ص ) ٤(



  

  

٤٦٧  

  عبر

یئول : " عبر الرؤیا یعبرها عبرًا وعبارة وعبرها : فسرها وأخبر بما قال ابن منظور 
إلیه أمرها ... والعابر الذى ینظر فى الكتاب فیعبره أى یعتبر بعضه ببعض حتى یقع فهمه 

یل أخذ هذا كله من العبر، وهو قعلیه ، ولذلك قیل : عبر الرؤیا واعتبر فالن كذا ، و 
جانب النهر وعبر الوادى وعبره ، ... وعبرت النهر والطریق أعبره عبرًا وعبورًا إذا قطعته 

ا العبر إلى ذلك العبر ، فقیل لعابر الرؤیا : عابر ألنه یتامل ناحیتى الرؤیا فیتفكر من هذ
فى أطرافها ، ویتدبر كل شئ منها ویمضى بفكره فیها من أول ما رأى النائم إلى آخر ما 

  .)١(رأى" 

  وقد ارتبط ورود الفعل (عبر) فى القرآن الكریم بلفظ (الرؤیا)

‰pκš$قال تعالى ﴿   r' ¯≈ tƒ _| yϑ ø9$# ’ÎΤθ çF øù r& ’ Îû }‘≈ tƒö â‘ β Î) óΟ çGΨ ä. $ tƒ ö ”�=Ï9 šχρç� ã9÷è s?  : ٤٣﴾ [یوسف[  

: " وحقیقة عبرت الرؤیا ذكر عاقبتها وآخر أمرها كما تقول : عبرت النهر قال الزمخشرى 
  .)٢(إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه وهو عبره "

 أشار الراغب األصفهانىاصة وقد ومن الجدیر بالذكر أن هذا الفعل یستخدم مع (الرؤیا) خ
إلى ذلك حیث ذكر أن " التعبیر مختص بتعبیر الرؤیا وهو العابر من ظاهرها إلى باطنها ... وهو 

  .)٣(أخص من التأویل فإن التأویل یقال فیه وفى غیره "

  عثا

: عثا فیه المشیب أى أفسد . قال ابن سیده : عثا عثوا وعثى قال صاحب اللسان 
  .)٤(شد اإلفساد " عثوا أفسد أ

 )مصاحبًا لكلمة (األرض) وكلمة (مفسدین عثا) فى القرآن الكریم(وقد ورد الفعل 
وذلك فى جمیع المواضع التى ورد فیها فى السیاق القرآن وذلك فى سیاق النهى عن اإلفساد 
فى األرض ، وهذه المصاحبة لها أثرها فى التأكید على أن الفعل ( عثا) یستعمل فى أشد 

  فساد .ال

  ]٦٠﴾ [البقرة :  θè=à2 (#θç/u�õ°$#uρ ÏΒ É−ø—Íh‘ «!$# Ÿωuρ (#öθsW÷ès? †Îû ÇÚö‘F{$# tÏ‰Å¡øÿãΒ#)قال تعالى ﴿ 
                                     

   . ٥٥،  ٥٤ص  ٦اللسان ج )١(
   .٤٧٢ص ٢الكشاف ج )٢(
   .٣٥٨المفردات ص  )٣(
   .٩٠ص  ٦اللسان ج )٤(



  

  

٤٦٨  

  ]٧٤﴾ [ األعراف :  ÿρã�à2øŒ$$sù uIω#u «!$# Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘F{$# šÏ‰Å¡øÿãΒ#)وقال تعالى ﴿ 

Ÿωوقال تعالى ﴿  uρ (#θ Ý¡ y‚ ö7 s? }¨$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ u !$ u‹ ô© r& Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t Ï‰ Å¡ øÿ ãΒ ﴾
  ] ١٨٣، الشعراء :  ٨٥[ هود : 

  ] ٣٦﴾[ العنكبوت :  θã_ö‘$#uρ tΠöθu‹ø9$# t�ÅzFψ$# Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘F{$# tÏ‰Å¡øÿãΒ#)وقال سبحانه تعالى ﴿ 

  .)١(شد الفساد "أإلى أن المقصود به "  الزمخشرىوقد ذهب 

: " وال تعثوا معناه وال تفسدوا .. والعثى والعثو كله بمعنى أفسد أشد  بن عاشوراوقال 
اإلفساد . و (مفسدین) حال مؤكدة لمعنى ( تعثوا) وهو إن كان أعم من المؤكد فإن التأكید 

  .)٢(یحصل ببعض معنى المؤكد " 

***  
  تعالى

من األفعال التى استعملها القرآن الكریم فى تعظیم اهللا تعالى والثناء علیه الفعل 
  . (تعالى )

" وعال النهار واعتلى واستعلى : ارتفع . والعلو : العظمة والتجبر قال ابن منظور: 
.. واهللا عز وجل هو العلى المتعالى العالى األعلى ذو العال والعالء والمعالى ، تعالى عما 

ل الظالمون علوا كبیرًا ، وهو األعلى سبحانه بمعنى العالى ، جل ونبا عن كل ثناء فهو یقو 
  .)٣(أعظم وأجل وأعلى مما یثنى علیه ال إله إال اهللا وحده ال شریك له " 

نجد أن الفعل (تعالى) قد ورد مقترنًا فى استعماله باسم الجاللة  وفى السیاق القرآنى
فى الداللة على تعظیم اهللا تعالى والثناء علیه جل وعال وتنزیهه  (اهللا) أو ما یدل علیه وذلك

  عن الشریك والصاحبة والولد .

’قال تعالى ﴿  n?≈ yè tG sù ª! $# à7 Î= yϑ ø9 $# ‘, ys ø9   ]  ١١٤﴾ [طه : #$

n?≈yètGsù ª!$# à7Î=yϑø9$# ‘,ysø9$# ( Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθèδ �>u‘ Ä’وقال سبحانه ﴿  ö̧�yèø9$# ÉΟƒÌ�x6ø9$# ] ﴾ : ١١٦المؤمنون [  

…قال سبحانه ﴿  çµ ¯Ρ r& uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ y` $ uΖ Î n/ u‘ $ tΒ x‹ sƒ ªB $# Zπ t7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ # V$ s! uρ: ٣﴾ [ الجن [  

                                     
   .١٣٥ص  ١الكشاف ج )١(
   .٤٠٢ص  ٤التحریر والتنویر ج )٢(
   .٤٢٣ص  ٦جاللسان  )٣(



  

  

٤٦٩  

: (تعالى) ارتفع وهو تفاعل من العلو . والتفاعل فیه للمبالغة فى االتصاف قال ابن عاشور 
صیص لفظ التفاعل لمبالغة ذلك : " وتخ قال الراغبولكن لیست هذه المبالغة متكلفة ، كما  )١("

  )٢(منه ال على سبیل التكلف كما یكون من البشر "

كما لوحظ أن هذا الفعل قد تكرر فى صحبته تركیب (عما یشركون) فقد عقبه فى االستعمال 
فى أكثر من موضع . یقول األستاذ سید األهل : " ویعقب لفظ (تعالى ) ... قوله عز وجل ( عما 

بها على الشرك به تعالیًا مكررًا مؤكدًا ، وقد اختارها القرآن صیغة دستوره بعد یشركون ) یتعالى 
  )٣(لفظ ( تعالى) سواء انفرد اللفظ أو كان معطوفًا على سواه "

  ومن هذه المواضع التى تكرر فیها هذا التصاحب :

  ] ١٩٠﴾ [ األعراف : „Ÿξyèy_ …çµs9 u!%x.u�à° !$yϑŠÏù $yϑßγ9s?#u 4 ’n?≈yètGsù ª!$# $£ϑtã tβθä.Î�ô³çقوله تعالى ﴿ 

  ] ٣﴾ [ النحل : „t,n=y{ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# š⇓ö‘F{$#uρ Èd,ysø9$$Î/ 4 4’n?≈yès? $£ϑtã šχθä.Ì�ô±çوقال تعالى ﴿ 

ÄΝوقال تعالى ﴿  Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9$# Íο y‰≈ yγ¤±9$#uρ 4’ n?≈yè tFsù $£ϑ tã šχθ à2 Î�ô³ ãƒ: ٩٢﴾ [ المؤمنون [  

≈µوقوله تعالى ﴿  s9 Ï r& yì ¨Β «! $# 4 ’ n?≈ yè s? ª! $# $ £ϑ tã šχθ à2 Î� ô³ ç„  : ٦٣﴾ [ النمل [  

  ( تعالى) قد تكرر معه لفظ (سبحان ) فى مواضع متعددة  لكما یالحظ أن الفع

  ] ١٠٠[ األنعام : ﴾  θè%t�yzuρ …çµs9 tÏΖt/ ¤M≈oΨt/uρ Î�ö�tóÎ/ 5Οù=Ïæ 4 …çµoΨ≈ysö7ß™ 4’n?≈yès?uρ $£ϑtã šχθàÿÅÁtƒ#)قال تعالى ﴿ 

≅öوقال عز من قائل ﴿  è% šχθ ä↔ Î m6 uΖ è? r& ©! $# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝ n= ÷è tƒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû 
ÇÚ ö‘ F{ $# 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î� ô³ ç„ : ٨١﴾ [ یونس [  

’# ﴿ وقال  tAr& ã� øΒr& «! $# Ÿξ sù çνθ è= Éf÷ètG ó¡ n@ 4 … çµoΨ≈ ys ö7 ß™ 4’n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î� ô³ ç„  ] ﴾: ١النحل [  

…وقال ﴿  çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ ¬Η xå tβθ ä9θ à) tƒ # vθ è= ãæ # Z�� Î7 x. : ٤٣﴾ [ اإلسراء [  

  ] ٦٨﴾ [ القصص: „tΒ šχ%Ÿ2 ãΝßγs9 äοu�z�Ïƒø:$# 4 z≈ysö6ß™ «!$# 4’n?≈yès?uρ $£ϑtã tβθà2Î�ô³ç$وقال جل ثناؤه ﴿ 

  ] ٦٧﴾ [ الزمر :  „ÝV≡uθ≈yϑ¡¡9$#uρ 7M≈−ƒÈθôÜtΒ ÏµÏΨŠÏϑu‹Î/ 4 …çµoΨ≈ysö7ß™ 4’n?≈yès?uρ $£ϑtã šχθä.Î�ô³çوقال ﴿ 

                                     
   .٤٠٩ص  ٧التحریر والتنویر ج )١(
   .٣٨٦المفردات ص  )٢(
   .٢٥من األشباه والنظائر فى القرآن الكریم ص  )٣(



  

  

٤٧٠  

أن لهذه المصاحبة حیزًا كبیرًا من الذیوع واالنتشار فقد " اكتسبت ومن الجدیر بالذكر 
الكلمتان فى األمة اإلسالمیة قدرًا كبیرًا فال یكاد قارئ أو كاتب یمس حرفًا من حروف القرآن إال 

  )١(ل سبحانه  أو قال سبحانه وتعالى "وهو یقول : قال تعالى أو قا

دور المصاحبة اللغویة فى تقریر الصیغ التى استعملها القرآن الكریم ومما سبق یظهر لنا 
  للداللة على تعظیم اهللا تعالى والثناء علیه أحسن الثناء .

***  
  عمل 

  .)٢(: " والعمل : المهنة والفعل ، والجمع أعمال ، عمل عمًال .. "قال ابن منظور

: " العمل كل فعل یكون من الحیوان بقصد فهو أخص من الفعل ألن وقال الراغب 
الفعل قد ینسب إلى الحیوانات التى یقع منها فعل بغیر قصد وقد ینسب إلى الجمادات ، 

ال فى قولهم البقر العوامل إولم یستعمل العمل فى الحیوانات  ،والعمل قلما ینسب إلى ذلك 
  .)٣(األعمال الصالحة والسیئة " ، والعمل یستعمل فى 

نى نجد أن الفعل ( عمل) تارة یستعمل فى التعبیر عن األعمال آوفى السیاق القر 
الصاحلة وتارة مع األعمال السیئة ، إال أن الناظر فى االستعمال القرأنى یجد أن الغالب 

(صالح) أو فى استعمال هذا الفعل (عمل) مع األعمال الصالحة فنجد أنه قد ورد مع لفظ 
  من كتاب اهللا تعالى . اً (صالحات ) فى ثالثة وثمانین موضع

  ]  ٦٢[البقرة : ﴾  ‘sÎ=≈|¹ öΝßγn=sù öΝèδã�ô_r& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/u]$ ôtΒ ztΒ#u «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì�ÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρقال تعالى ﴿ 

  ]  ٦٩﴾ [المائدة :  †sÎ=≈|¹ Ÿξsù ì∃öθyz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡt“øts]$ ôtΒ š∅tΒ#u «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì�ÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρوقال سبحانه ﴿ 

  ]  ٢٧٧﴾ [البقرة :  βÎ) šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$#وقال سبحانه ﴿ 

tوقال سبحانه ﴿  Ï% ©!$# uρ (#θ ãΨ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# óΟßγ è=Åz ô‰ ãΖ y™ ;M≈ ¨Ψ y_  ﴾: ٥٧[ النساء [  

  ] ١٢٤﴾ [ النساء :  tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ÏΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθèδuρ ÖÏΒ÷σãΒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù tβθè=äzô‰tƒ sπ̈Ψyfø9$#∅وقال تعالى ﴿ 

$!وقال تعالى ﴿  oΨ −/ u‘ $ tΡ ÷� |Ç ö/ r& $ uΖ ÷è Ïϑ y™ uρ $ oΨ ÷è Å_ ö‘ $$ sù ö≅ yϑ ÷è tΡ $ ·s Î=≈   ] ١٢السجدة : ﴾ [ ..¹|
                                     

   .٢٨شباه والنظائر فى القرآن الكریم ص  من األ )١(
   .٤٤٥ص  ٦اللسان ج )٢(
   .٣٨٩المفردات  )٣(



  

  

٤٧١  

ومع هذه المصاحبة الشائعة فى القرآن الكریم إال أن الفعل (عمل) قد ورد مع غیر العمل 
  رة مع لفظ (السوء)االصالح فى مواضع أخرى فتارة یكون مع لفظ (السیئات) وت

  ]١١٠﴾  [النساء :  ‘§tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ #¹þθß™ ÷ρr& öΝÎ=ôàtƒ …çµ|¡øÿtΡ ¢ΟèO Ì�ÏÿøótGó¡o„ ©!$# Ï‰Éftƒ ©!$# #Y‘θàÿxî $VϑŠÏmقال تعالى ﴿ 

  ]٨٤﴾ [القصص : Ÿξsù “t“øgä† šÏ%©!$# (#θè=ÏΗxå ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# �ωÎ) $tΒ (#θçΡ%x. šχθè=yϑ÷ètƒوقال تعالى ﴿ 

  ] ١١٩حل : [ الن﴾  ΟèO ¨βÎ) š�−/u‘ šÏ%©#Ï9 (#θè=Ïϑtã uþθ�¡9$# 7's#≈yγpg¿2 §ΝèO (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ¢وقال تعالى ﴿ 

ومما سبق یظهر لنا أن المصاحبة اللغویة قد بینت أن (العمل) یستعمل فى العمل الصالح 
  وكذلك یستعمل فى العمل السىء .

***  
  أعوذ 

  )١(: " العوذ االلتجاء إلى الغیر والتعلق به "قال الراغب 
یه واعتصم ، ومعاذ : " عاذ به یعوذ عوذًا وعیاذًا ومعاذًا : الذ به ، ولجأ إلقال ابن منظور

  )٢(اهللا أى عیاذًا باهللا "
نجد أن هذا الفعل بصوره المختلفة التى وردت فى القرآن الكریم وهى  وفى القرآن الكریم

(أعوذ) و (استعذ) و (أعیذ) و (عاذ) وكذلك المصدر (معاذ) قد وردت جمیعها مصاحبة السم 
  الجاللة (اهللا ) أو ما یدل  علیه 

(ΒÎ̈$قال تعالى ﴿  uρ š� ¨Ζ xî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tGó™$$ sù «!$$ Î/ : ٢٠٠﴾ [ األعراف[  

  ]٩٨﴾ [النحل :  sŒÎ*sù |Nù&t�s% tβ#uö�à)ø9$# õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$##وقال سبحانه ﴿ 

  ]٥٦﴾ [غافر :  /βÎ) ’Îû öΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ �ωÎ) ×�ö9Å2 $̈Β Νèδ 4ÏµŠÉóÎ=≈t6Î/ õ‹ÏètGó™$$sù («!$$Îوقال جل شأنه ﴿

Β̈$وقال عز من قائل ﴿  Î) uρ y7 ¨Ζxî u”∴tƒ z ÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# Øø ÷“ tΡ õ‹ ÏètGó™ $$sù «!$$ Î/  : ٣٦﴾ [فصلت [  

ôMوقال سبحانه ﴿   s9$ s% þ’ Î oΤ Î) èŒθ ãã r& Ç≈ uΗ ÷q §�9 $$ Î/ y7Ζ ÏΒ β Î) |MΖ ä. $ |‹ É) s?  : ٩٧﴾  [مریم [  

≅وقال سبحانه ﴿  è% uρ É b> §‘ èŒθ ãã r& y7 Î/ ô ÏΒ ÏN≡ t“ yϑ yδ È ÏÜ≈ u‹ ¤±9   ] ٩٧﴾ [المؤمنون :  #$

  ]٢٧﴾ [غافر : #$:ÎoΤÎ) ßNõ‹ãã ’În1t�Î/ Νà6În/u‘uρ ÏiΒ Èe≅ä. 9�Éi9s3tFãΒ �ω ßÏΒ÷σãƒ ÏΘöθu‹Î/ É>$|¡Ïtø’وقال سبحانه ﴿ 

وكما هو مالحظ أن هذه المصاحبة تقرر أصًال من أصول االعتقاد عند المسلم وهو أن 

                                     
   .٣٩٤المفردات ص  )١(
   .٥١٠ص  ٦اللسان ج )٢(



  

  

٤٧٢  

  .)١(اذة ال تكون إال باهللا رب العالمین فهو " معاذ من عاذ به وملجأ من لجأ إلیه " االستع

***  

  غفر
  تدل هذه المادة على معنى الستر

  .)٢(: "الغین والفاء والراء عظم بابه الستر .. فالغفر : الستر "قال ابن فارس 

یستر به ،  ته أى استروه بما یجب أنر :  قیل اغفروا هذا األمر بغف وقال الراغب
والمغفر بیضة الحدید ، والغفارة خرقة تستر الخمار أن یمسه دهن الرأس .. وسحابه فوق 

  .)٣(سحابة " 

: " وأصل الغفر التغطیة والستر : غفر اهللا ذنوبه ، أى سترها .. وقد  قال ابن منظور
بیضة غفره یغفره غفرًا : ستره وكل شىء سترته فقد غفرته ؛ ومنه قیل للذى یكون تحت 

بغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه أى  أحمل صالحدید على الرأس : مغفر وتقول العرب : ا
  .)٤(وأغطى له . ومنه غفر اهللا ذنوبه أى سترها ... " 

نجد أن الفعل ( غفر) وصوره الواردة فى القرآن الكریم قد وردت  وفى السیاق القرآنى
  عًا من القرآن الكریممصاحبة لكلمة ( ذنب) وذلك فى ثمانیة عشر موض

‘قال تعالى ﴿  ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö� Ïÿ øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ : ٣١﴾[آل عمران[  

Ÿω (#θوقال تعالى ﴿  äÜuΖ ø)s?  ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã�Ïÿ øó tƒ z>θ çΡ —%!$# $·è‹ ÏΗ sd : ٥٣﴾ [الزمر [  

  ]١٦﴾ [آل عمران : Ï%©!$# tβθä9θà)tƒ !$oΨ−/u‘ !$oΨ̄ΡÎ) $̈ΨtΒ#u ö�Ïÿøî$$sù $uΖs9 $oΨt/θçΡèŒ $uΖÏ%uρ z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$#وقال تعالى ﴿ 

  ]١٤٧﴾[ آل عمران :  tΒuρ tβ%x. óΟßγs9öθs% HωÎ) βr& (#θä9$s% $uΖ−/u‘ ö�Ïÿøî$# $uΖs9 $oΨt/θçΡèŒ$وقال سبحانه ﴿ 

šوقال سبحانه ﴿  Ï% ©! $# uρ # sŒ Î) (#θ è= yè sù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθ ßϑ n= sß öΝ æη |¡ àÿΡ r& (#ρ ã� x. sŒ ©! $# 
(#ρ ã� xÿ øó tG ó™ $$ sù öΝ Îγ Î/θ çΡ ä‹ Ï9  tΒ uρ ã� Ïÿ øó tƒ šUθ çΡ —%! $# �ω Î) ª!   ]١٣٥﴾ [آل عمران :   #$

θ#)وقال سبحانه ﴿  ä9$ s% $ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ ö� Ïÿ øó tG ó™ $# $ uΖ s9 !$ uΖ t/θ çΡ èŒ  : ٩٧﴾[ یوسف[  

                                     
   .٥١١ص  ناللسا )١(
   .٧٧٢المقاییس ص  )٢(
   .٤٠٥المفردات ص  )٣(
   .٦٤٦ص  ٦اللسان ج )٤(



  

  

٤٧٣  

#ßوقال تعالى ﴿ ß™θ ãƒ óÚ Ì� ôã r& ô tã # x‹≈ yδ 4 “ Ì� Ïÿ øó tG ó™ $# uρ Å7 Î7 /Ρ x‹ Ï9 : ٢٩﴾ [یوسف[  

óΟوقال سبحانه ﴿  n= ÷æ $$ sù … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) ª! $# ö� Ïÿ øó tG ó™ $# uρ š� Î7 /Ρ s% Î! : ١٩﴾ [محمد[  

هذا الفعل كلمة ( خطیئة ) ، فوردت معه بصیغة المفرد  وكذلك من المصاحبات التى وردت مع
  فى خمسة مواضع  ( خطیئة) وكذلك بصیغة الجمع ( خطیئات ، خطایا ) وذلك

%ü“Ïقال تعالى ﴿  ©! $#uρ ßì yϑ ôÛ r& β r& t� Ïÿ øótƒ ’Í< ÉLt↔ ÿ‹ ÏÜyz uΘ öθ tƒ É Ïe$!$#  : ٨٣﴾ [الشعراء[  

θ#)وقال سبحانه ﴿  è= äz ÷Š$# uρ z>$ t7ø9 $# #Y‰ ¤fß™ ö� Ïÿ øó̄Ρ öΝ ä3 s9 öΝ à6 ÏG≈ t↔ ÿŠ ÏÜyz  : ١٦١﴾ [األعراف[  

  ] ٥٨﴾ [البقرة : θè=äz÷Š$#uρ šU$t6ø9$# #Y‰¤fß™ (#θä9θè%uρ ×π©ÜÏm ö�Ïÿøó̄Ρ ö/ä3s9 öΝä3≈u‹≈sÜyz#)وقال عز من قائل ﴿ 

$وقال سبحانه ﴿  ¯Ρ Î) $ ¨Ζ tΒ# u $ uΖ Î n/ t� Î/ t� Ïÿ øó u‹ Ï9 $ uΖ s9 $ uΖ≈ u‹≈ sÜ yz  : ٧٣﴾ [طه[  

  ]٥١ء : ﴾ [الشعراΡÎ) ßìyϑôÜtΡ βr& t�Ïÿøótƒ $uΖs9 $oΨš/u‘ !$uΖ≈u‹≈sÜyz βr& !$̈Ψä. tΑ̈ρr& tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#̄$وقال عز وجل ﴿ 

لنا أن الفعل ( غفر) الغالب فى استعماله فى القرآن الكریم مع ومن خالل ما سبق یظهر 
كلمة ( ذنب) وهو من المصطلحات اإلسالمیة . وقد اشتهر هذا االستعمال فى أحادیث الرسول 

 إن ربك لیعجب من عبده إذا قال : ربصلى اهللا علیه وسلم ومن ذلك قوله صلى اهللا علیه وسلم " 
  .)١(اغفر لى ذنوبى وهو یعلم أنه ال یغفر الذنوب غیرى"

ومع شیوع هذا االستعمال إال أنه ال یمنع من استعمال الفعل ( غفر) مع كلمة (خطیئة ) 
   كما فى القرآن الكریم 

  .قسا
  .)٢(:" القسوة غلظ القلب ، واصله من حجر قاس "قال الراغب 

شئ . وحجر قاس صلب ، وأرض قاسیة :" والقسوة الصالبة فى كل وقال ابن منظور
  .)٣(: ال تنبت شیئًا "

نجد أن الفعل ( قسا) قد ورد مصاحبًا لكلمة (القلب) فى جمیع  وفى السیاق القرآنى
  المواضع التى ورد فیها ، بل إن (القسوة) فى القرآن الكریم لم تستعمل إال مع (القلب)

  ]٧٤﴾ [البقرة : %ΝèO ôM|¡s% Νä3ç/θè=è% .ÏiΒ Ï‰÷èt/ š�Ï9≡sŒ }‘Îγsù Íοu‘$y∨Ïtø:$$x. ÷ρr& ‘‰x©r& Zοuθó¡s§قال تعالى ﴿
  ]٤٣﴾ [األنعام :  Å3≈s9uρ ôM|¡s% öΝåκæ5θè=è% z−ƒy—uρ ÞΟßγs9 ß≈sÜø‹¤±9$# $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yϑ÷ètƒوقال جل شأنه ﴿ 

$tΑوقال سبحانه ﴿ sÜ sù ãΝ Íκ ö� n= tã ß‰ tΒ F{ $# ôM |¡ s) sù öΝ åκ æ5θ è= è%... ١٦د : ﴾ [ الحدی[  
                                     

  قال الشیخ األلبانى : (صحیح) – ٣٨٣٢حدیث رقم  ٣٨٤صحیح وضعیف الجامع ص  )١(
   .٤٥١المفردات ص  )٢(
   .٣٦٦ص  ٧اللسان ج )٣(



  

  

٤٧٤  

  ]١٣﴾ [المائدة :  %yϑÎ6sù ΝÍκÅÕø)tΡ öΝßγs)≈sV‹ÏiΒ öΝßγ≈̈Ζyès9 $oΨù=yèy_uρ öΝßγt/θè=è% Zπu‹Å¡≈s$وقال سبحانه ﴿ 
≅×﴿ وقال سبحانه  ÷ƒ uθ sù Ïπ u‹ Å¡≈ s) ù= Ï j9 Ν åκ æ5θ è= è%  Ï iΒ Ì� ø. ÏŒ «!   ]٢٢﴾ [الزمر : #$

  ]٥٣[الحج :  ﴾%Ÿ≅yèôfu‹Ïj9 $tΒ ’Å+ù=ãƒ ß≈sÜø‹¤±9$# ZπuΖ÷FÏù šÏ%©#Ïj9 ’Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚt�̈Β Ïπu‹Å™$s)ø9$#uρ öΝßγç/θè=èوقال سبحانه ﴿ 
: " وصفة القلوب بالقسوة والغلظ مثل لنبوها عن االعتبار وأن قال الزمخشرى 
  .)١(المواعظ ال تؤثر فیها "

: " القسوة فى األصل : الیبس والصالبة وقد شبهت هنا حال قلوبهم قال األلوسى 
  . )٢(عن االعتبار بحال قسوة الحجارة فى أنها ال یجرى فیها لطف العمل "وهى نبوها 

ویظهر من الكالم السابق أن األصل فى القسوة أن تستخدم مع األجساد وال سیما 
الحجارة ولكن فى االستعمال القرآنى نجد أنه قد استعملها مع (القلب) للتعبیر عن غلظ 

  على ذهاب اللین والرحمة والخشوع منه .القلب وعدم قبوله الموعظة أو للداللة 

ن طریق المصاحبة عوعلى هذا فقد قام المجاز بدور فعال فى الجمع بین اللفظین 
  اللغویة فى تحصیل هذه الداللة .

ة لألجسام حقیقة عحینما أكد أن القسوة " كانت موضو  ابن عاشوروقد أكد ذلك 
هذا المجاز حتى ساوى الحقیقة  واستعملت فى القلوب مجازًا وهو الصحیح ، فقد شاع

  .)٣(وصار غیر محتاج إلى القرینة "
  قصر

  .)٤(: " القصر والقصر فى كل شئ : خالف الطول " قال ابن منظور

§{وقد ورد الفعل مصاحبًا لكلمة (الصالة) فى قوله تعالى ﴿ øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& 
(#ρ ç� ÝÇ ø) s? z ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9   ]١٠١﴾ [ النساء :  #$

: " وقصر الصالة النقص منها . وقد علم أن أجزاء الصالة هى  قال ابن عاشور
الركعات بسجداتها وقراءاتها فال جرم أن یعلم أن القصر من الصالة هو نقص الركعات . 
وقد بینه فعل النبى صلى اهللا علیه وسلم إذ صیر الصالة ذات األربع ركعات ذات ركعتین . 

ریها القصر فبینتها السنة بأنها الظهر والعصر تلوات التى یعوأجملت اآلیة فلم تعین الص

                                     
   .١٤٥ص  ١الكشاف ج )١(
   .٢٩٤ص  ١روح المعانى ج )٢(
   . ٢٦٣،  ٢٦٢ص  ١جالتحریر والتنویر  )٣(
   .٣٨٠ص  ٧اللسان ج )٤(



  

  

٤٧٥  

  .)١(والعشاء "

فى هذا المقام أن هذه المصاحبة بین الفعل (قصر) ولفظ  وما یهم اإلشارة إلیه
(الصالة) قد نشأ عنها مصطح إسالمى وهو ( قصر الصالة ) وبذلك یتأكد لنا دور 

  یة .المصاحبة اللغویة فى صنع المصطلحات اإلسالم

***  

  أقام

  .)٢(:" القیام: نقیض الجلوس ، قام یقوم قومًا وقیامًا .. وأقام الشئ : أدامه "قال ابن منظور

وقد جرت العادة فى القرآن الكریم استعمال الفعل (أقام) مع لفظ (الصالة) وقد ورد 
ًا مما استعمال مادة هذا الفعل مع لفظ (الصالة) فى القرآن الكریم فى سبعة وأربعین موضع

  یدل على التالزم الوطید بین اللفظین .

tقال تعالى ﴿  Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9   ]٣﴾ [البقرة :  ...#$

θ#)وقال تعالى ﴿  ßϑŠÏ% r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ãè x. ö‘$# uρ yì tΒ t ÏèÏ.≡§�9$# : ٤٣﴾ [البقرة[  

θ#) وقال تعالى ﴿ ä9θ è% uρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΖ ó¡ ãm (#θ ßϑŠÏ%r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ Ÿ2   ] ٨٣﴾[ البقرة :  9$#“¨

,tوقال جل شأنه ﴿  Î# Í← !$ ¡¡9 $# uρ ’ Îû uρ ÅU$ s% Ì h�9 $# uΘ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9   ]١٧٧﴾ [ البقرة :  #$

#وقال سبحانه ﴿  sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ� Ïù |M ôϑ s% r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9   ]١٠٢لنساء : ﴾ [ا ...#$

÷وقال تعالى ﴿  È⌡ s9 ãΝ çFôϑ s% r& nο 4θ n=¢Á9$# ãΝ çF÷� s?#u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# Ν çGΨ tΒ#u uρ ’Í? ß™ ã� Î/ : ١٢﴾ [المائدة[  

ÉΟوقال سبحانه ﴿  Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t� sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Zÿ s9 ã— uρ z Ï iΒ È≅ øŠ ©9   ]١١٤﴾ [ هود : ...#$

≅وقال جل شأنه ﴿  è% y“ ÏŠ$t7Ïè Ïj9 t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ßϑŠÉ)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$#...  : ٣١﴾[إبراهیم [  

وس واالضطجاع ل" وأصل القیام فى اللغة هو االنتصاب المضاد للجقال ابن عاشور 
نما یقوم القائم لقصد عمل صعب ال یتأتى من قعود فیقوم الخطیب ویقوم العامل ویقوم الصانع  وإ

خوذة من عوارضه الالزمة ولذلك أطلق مجازًا على النشاط ویقوم الماشى فكان للقیام لوازم عرفیة مأ
فى قولهم قام باألمر ومن أشهر استعمال هذا المجاز قولهم قامت السوق وقامت الحرب وقالوا فى 

لنشاطه المجازى وهو من قبیل المجاز  ضده ركدت ونامت ویفید فى كل ما یتعلق به معنى مناسباً 
                                     

   .١٨٣، ١٨٢ص  ٥التحریر والتنویر ج )١(
   .٥٤٥، ٥٤٤ص  ٧اللسان ج )٢(



  

  

٤٧٦  

قة فصارت كالحقائق ... فإقامة الصالة استعارة تبعیة شبهت المرسل وشاع فیها حتى ساوى الحقی
  .)١(المواظبة على الصلوات والعنایة بها بجعل الشئ قائمًا "

إلى أن هذه المصاحبة قد أفرخت مصطلحًا إسالمیًا من مصطلحات القرآن  ابن عاشوروقد ذهب 
القرآن وقد جاء به القرآن فى  الكریم حیث قال : " وأحسب أن تعلیق هذا الفعل بالصالة من مصطلحات

θ#)أوائل نزوله فقد ورد فى سورة المزمل "  ãΚŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 وهى ثالثة السور نزوًال " ]  ٢٠" [ المزمل : #$
)٢(.  

***  
  كبر

  .)٣(: " الكاف والباء والراء أصل صحیح یدل على خالف الصغر"  ابن فارس قال

  .)٤(. والتكبیر : التعظیم "  : "وكبر : قال : اهللا أكبروقال ابن منظور

وقد ورد الفعل (كبر) فى القرآن الكریم مرتبطًا باسم الجاللة (اهللا) أو ما یدل علیه فى 
  جمیع المواضع 

θ#)قال تعالى ﴿  è= Ïϑ ò6 çG Ï9 uρ nο £‰ Ïè ø9 $# (#ρ ç� É i9 x6 çG Ï9 uρ ©! $# 4† n? tã $ tΒ öΝ ä31 y‰ yδ  : البقرة] ﴾
١٨٥[  

  ]٣٧﴾ [الحج :  y7Ï9≡x‹x. $yδt�¤‚y™ ö/ä3s9 (#ρç�Éi9s3çGÏ9 ©!$# 4’n?tã $tΒ ö/ä31y‰yδوقال سبحانه ﴿ 

Οوقال جل شأنه ﴿ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷� É i9 s3 sù  : ٣، ٢﴾[ المدثر [  

≅Èوقال سبحانه ﴿   è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î� Ÿ° ’ Îû 
Å7 ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ z Ï iΒ É eΑ —%! $# ( çν ÷� É i9 x. uρ # M�� Î7 õ3 s?  : ١١١﴾ [اإلسراء[  

" والتكبیر : تفعیل مراد به النسبة والتوصیف أى تنسبوا اهللا إلى  وقال ابن عاشور :
الكبر والنسبة هنا نسبة بالقول والكبر هنا معنوى ال جسمى فهو العظمة والجالل والتنزیه 

وا اهللا بالعظمة وذلك بأن تقولوا : اهللا أكبر ، فالتفعیل هنا مأخوذ عن النقائض كلها أى لتصف

                                     
   .٢٣١ص  ١التحریر والتنویر ج )١(
   .المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٢(
   .٨٨٣المقاییس ص  )٣(
   .٥٧٧ص  ٧اللسان ج )٤(



  

  

٤٧٧  

من فعل المنحوت من قول یقوله مثل قولهم : بسمل وحمدل وهلل .. أى تقولوا : اهللا أكبر 
  .)١(وهى جملة تدل على أن اهللا أعظم من كل عظیم " 

قد نتج عنها  وعلى هذا فیمكن اإلشارة هنا إلى أن المصاحبة اللغویة بین اللفظین
ذا ذكر التكبیر فالمقصود به قولك (اهللا أكبر)  مصطلح إسالمى وهو مصطلح التكبیر وإ

  جریًا على ما أصله القرآن الكریم من تصاحب بین اللفظین . 

***  

  رـكف

" الكاف والفاء والراء أصل صحیح یدل على معنى واحد ، وهو الستر قال ابن فارس 
ه بثوب : قد كفر درعه ، والمكفر : الرجل المتغطى بسالحه والتغطیة ، یقال لمن غطى درع

")٢(.  

فقد كفره وكفر ... وكفر درعه بثوب  ،: " ... وكل من ستر شیئًا وقال ابن منظور 
وكفرها به لبس فوقها ثوبًا فغشاها به . ابن السكیت ؛ إذا لبس الرجل فوق درعه ثوبًا فهو 

  .)٣(شیئًا فقد كفره "كافر . وقد كفر فوق درعه ، وكل ما غطى 

: " والكفارة ما یغطى اإلثم ... والتكفیر ستره وتغطیته حتى یصیر  وقال الراغب
بمنزلة ما لم یعمل ویصح أن یكون أصله إزالة الكفر والكفران نحو التمریض فى كونه إزالة 

لى هذا المعنى أشار القرآن بقوله ﴿  إِنَّ للمرض وتقذیة العین فى إزالة القذى عنه ... وإ
ِبْنَ السَّيِّئَاتِ  ْه َنَاتِ يُذ َس   ] ١١٤[هود :  )٤(﴾ الْح

هذا وقد جمعت المصاحبة اللغویة فى القرآن الكریم بین الفعل ( كفر ) بصیغة 
  السیئات ) وقد جرت العادة فى القرآن الكریم على ذلك (التضعیف مع لفظ 
  ]٢٧١﴾ [البقرة :  ã�Ïeÿs3ãƒuρ Νà6Ζtã ÏiΒ öΝà6Ï?$t↔Íh‹y™ 3 ª!$#uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��Î6yzقال تعالى ﴿ 

  ]٣١﴾ [النساء :  ™βÎ) (#θç6Ï⊥tFøgrB t�Í←!$t6Ÿ2 $tΒ tβöθpκ÷]è? çµ÷Ψtã ö�Ïeÿs3çΡ öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$t↔Íh‹yوقال سبحانه ﴿ 
β¨ وقال جل شأنه ﴿ t� Ï eÿ Ÿ2 c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Í h‹ y™ öΝ à6 ¨Ζ n= Åz ÷Š _{ uρ ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì� øg rB  ÏΒ 

$ yγ ÏF øt rB ã�≈ yγ ÷Ρ F{   ]١٢﴾ [المائدة :  #$
                                     

   . ١٧٦ص  ٢التحریر والتنویر ج )١(
   .٨٩٧اییس ص المق )٢(
   .٦٩٢،  ٦٩٠ص  ٧اللسان ج )٣(
   .٤٨٧،  ٤٨٦المفردات ص  )٤(



  

  

٤٧٨  

βوقال سبحانه ﴿  Î) (#θ à) −G s? ©! $# ≅ yè øg s† öΝ ä3 ©9 $ ZΡ$ s% ö� èù ö� Ï eÿ s3 ãƒ uρ öΝ à6Ζ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Í h‹ y™ 
ö� Ïÿ øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 3 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xÿ ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9   ]٢٩﴾ [األنفال :  #$

  ]١٩٣﴾ [آل عمران : #$}oΨ−/u‘ ö�Ïÿøî$$sù $uΖs9 $oΨt/θçΡèŒ ö�ÏeÿŸ2uρ $̈Ψtã $oΨÏ?$t↔Íh‹y™ $oΨ©ùuθs?uρ yìtΒ Í‘#t�ö/F$وقال تعالى ﴿ 
  ] ٢[محمد: ﴾™θãΖtΒ#uuρ $yϑÎ/ tΑÌh“çΡ 4’n?tã 7‰£ϑptèΧ uθèδuρ ‘,ptø:$# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘   t�¤ÿx. öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$t↔ÍhŠy#)﴿  وقال سبحانه

  زید أو بتوبة .: " والتكفیر : إماطة المستحق من العقاب بثواب أ قال الزمخشرى

  . )١(المستحق بعقاب أزید أو بندم على الطاعة "  قیضه وهو إماطة الثوابنواإلحباط : 

***  

  لفح

:" الالم والفاء والحاء كلمة واحدة ، یقال : لفحته النار بحرها والسموم قال ابن فارس
  .)٢(صابه حرها فتغیر وجهه "أإذا 

ًا ولفحانًا : صابت وجهه ... ، وكذلك : " لفحته النار تلفحه لفحوقال ابن منظور 
  .)٣(لفحت وجهه "

هناك عالقة تالزم بین الفعل (لفح) ولفظ (الوجه) وأن  نمن كالم اللغویین أوالواضح 
المصاحبة بینهما اعتیادیة فالفعل (لفح) یختص بلفظ (الوجه) وعلى هذا االستعمال سار 

الحدیث  ن الكریم فى سیاقآاحدة فى القر فنجد ان الفعل ( لفح) قد ورد مرة و  القرآن الكریم
العذاب لهم یشمل جمیع الجسد  أن عن عذاب أهل النار وصاحب لفظ (الوجه ) على الرغم،

  مما یؤكد استعمال الفعل مع لفظ (الوجه)

’قال تعالى ﴿  Îû zΝ ¨Ψ yγ y_ tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ ßx xÿ ù= s? ãΝ ßγ yδθ ã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9 $# öΝ èδ uρ $ pκ� Ïù 
šχθ ßs Î=≈ x. ١٠٤، ١٠٣ؤمنون : ﴾ [الم[  

: " والمراد تحرق وجوههم النار وتخصیص الوجوه بذلك ألنها أشرف قال األلوسى 
  .)٤(األعضاء فبیان حالها أزجر عن المعاصى المؤدیة إلى النار "

                                     
   .٤٤٠،  ٤٣٩ص  ١الكشاف ج )١(
   .٩٢٣المقاییس  )٢(
   .١٠٢ص  ٨اللسان ج )٣(
   .٢٦٥ص  ٩روح المعانىلأللوسى ج )٤(



  

  

٤٧٩  

  .)١(هذه المصاحبة بأن " الوجه أشد األعضاء تألما من حر النار " ابن عاشوروعلل 

***  

  لوى

  )٢(الواو والیاء أصل صحیح یدل على إمالة للشئ ":" الالم و قال ابن فارس

" اللى : فتل الحبل ، ویقال لویته ألویه لیًا ، ولوى یده ولوى رأسه برأسه  وقال الراغب:
  )٣(أماله ، ... ولوى لسانه بكذا : كنایة عن الكذب وتخرص الحدیث "

لى : الجدل والتثنى، : "لویت الحبل ألویه لیًا : فتلته . ابن سیده : ال وقال ابن منظور
  رة منه لیة ، ولوى یده لیًا ولویًا نادر على األصل : ثناها ...ملواه لیًا ، وال

  )٤(وألوى الرجل برأسه ولوى برأسه : أمال وأعرض ... "

هذا وقد ورد الفعل ( لووا) فى القرآن الكریم مصحوبًا بكلمة (رؤوس) وذلك فى سیاق 
فى "العناد ومجافاة الرسول صلى اهللا علیه وسلم  الحدیث عن حال الكفار والمنافقین

  .)٥(واإلعراض عن التفكر فى اآلخرة "

  ]٥﴾ [المنافقون : ‘sŒÎ)uρ Ÿ≅‹Ï% öΝçλm; (#öθs9$yès? ö�ÏÿøótGó¡o„ öΝä3s9 ãΑθß™u‘ «!$# (#÷ρ§θs9 ÷Λàιy™ρââ#قال تعالى ﴿

ر المتصلب إلى ة أى إدارة الجسم غیغ: " واللى فى األصل : اإلرا قال ابن عاشور
غیر الصوب الذى هو ممتد إلیه فمن ذلك لى الحبل ولى العنان للفرس إلدارته إلى جهة 

واإلعراض  رغیر صوب سیره ومنه لى العنق ولى الرأس بمعنى الرأس بمعنى االلتفات الشز 
")٦(.  

:" ولى الرؤوس إمالتها إلى جانب غیر وجه  یقول ابن عاشوروفى موطن آخر 
راضًا عن كالمه أى أبوا أن یستغفروا ألنهم ثابتون على النفاق أو ألنهم غیر المتكلم . إع

                                     
   .٣٠٩ص ١٥التحریر والتنویر ج )١(
   .٩٠٧المقاییس ص  )٢(
   .٥١١المفردات ص  )٣(
   .١٦٩، ١٦٧ص  ٨جاللسان  )٤(
   .٢٤٣ص ٢٨التحریر والتنویر ج )٥(
   .٢٩١ص  ٣التحریر والتنویر ج )٦(



  

  

٤٨٠  

راجعین فیما قالوه من كالم بذئ فى جانب المسلمین أو لئال یلزموا باالعتراف بما نسب 
  .)٢(" أوعلى " سبیل االستهزاء " )١(إلیهم من النفاق

اللى منهم أى لوى جمع  واستخدام صیغة التكثیر " للداللة على الكثرة فیقتضى كثرة
  .)٣(كثیر منهم رؤوسهم "

مع هذا الفعل فى القرآن الكریم لفظ (ألسنة) وذلك فى سیاق  ومن المصاحبات الواردة
  الحدیث عن حال الیهود علیهم لعنة اهللا مع الرسول صلى اهللا علیه وسلم والقرآن الكریم 

 βÎ)uρ óΟßγ÷ΖÏΒ $Z)ƒÌ�xÿs9 tβ…âθù=tƒ ΟßγtFt⊥Å¡ø9r& É=≈tFÅ3ø9$$Î/ çνθç7|¡óstGÏ9 zÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# $tΒuρ uθèδ š∅ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$#¨قال تعالى ﴿ 
šχθä9θà)tƒuρ uθèδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# $tΒuρ uθèδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# tβθä9θà)tƒuρ ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# öΝèδuρ tβθßϑn=ôètƒ  : ٧٨﴾ [آل عمران[  

: یفتلونها بقراءته عن الصحیح إلى : " یلوون ألسنتهم بالكتاب قال الزمخشرى 
المحرف ... ویجوز أن یراد : یعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوه ذلك الشبه من الكتاب 

 ")٤(.  

ریف اللسان ح:"واللى فى هذه اآلیة یحتمل أن یكون حقیقة بمعنى تقال ابن عاشور 
ذن السامع أفى عن طریق حرف من حروف الهجاء إلى طریق آخر یقاربه لتعطى الكلمة 

عنهم فى قولهم (راعنا) ...ویحتمل أن یكون اللى  جرس كلمة أخرى وهذا مثل ما حكى اهللا
هنا مجاز عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم : لوى الحجة أى ألقى بها على غیر 
وجهها وهو تحریف الكلم عن مواضعه : بالتأویالت الباطلة واألقیسة الفاسدة والموضوعات 

ة وینسبون ذلك إلى اهللا وأیا ما كان فهذا اللى یقصدون منه التمویه على المسلمین الكاذب
  .)٥(لغرض .. وجئ بالمضارع ... یلوون للداللة على تجدد ذلك وأنه دأبهم"

ریف الكالم فى النطق به أو فى حوعلى هذا فالمقصود بلى اللسان یحتمل أن یكون " ت

                                     
   .٢٤٤ص  ٢٨المصدر السابق ج )١(
   .٢٦٩ص  ٨البحر المحیط ج )٢(
   .٢٤٤ص  ٢٨التحریر والتنویر ج )٣(
   .٢٣٣،  ٢٣٢ص  ١الكشاف ج )٤(
   .٢٩٢،  ٢٩١ص  ٣التحریر والتنویر ج )٥(



  

  

٤٨١  

  .)١(معانیه "

أثرت المصاحبة اللغویة الفعل (لوى) بدالالت متنوعة لنا كیف  ومما سبق یظهر
  یر ( لووا رؤوسهم ) كنایة عن (اإلعراض والصدود)عبفت

  وتعبیر (یلوون ألسنتهم بالكتاب) یفید ( تحریف الكتاب )

***  
  ملك

المیم والالم والكاف أصل صحیح یدل على قوة فى الشئ وصحة  ": قال ابن فارس 
  جنه وشده ، وملكت الشئ : قویته .یقال : املك عجینه : قوى ع

واألصل هذا ثم قیل : ملك اإلنسان الشئ یملكه ملكًا ، واالسم الملك ألن یده فیه قویة 
  .)٢(صحیحة .. "

  آیة . ةوقد ورد الفعل مصاحبًا لكلمة (الیمین) فى القرآن الكریم فى خمس عشر 

β÷قال تعالى ﴿  Î*sù óΟ çF øÿÅz �ωr& (#θ ä9 Ï‰÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r&: ٣﴾ [النساء[  

≈àM وقال تعالى ﴿  oΨ |Á ósßϑ ø9 $#uρ z ÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# �ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& :٢٤﴾ [النساء[  

Ïϑوقال سبحانه ﴿  sù $̈Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tGsù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9   ]٢٥﴾ [النساء : #$

  ]٣٦﴾ [النساء : &É=Ïm$¢Á9$#uρ É=/Ζyfø9$$Î/ Èø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# $tΒuρ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΖ≈yϑ÷ƒrوقال سبحانه ﴿ 

tوقال سبحانه ﴿ Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) 
öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz  : ٣٣﴾ [النور[  

  ]٥٨﴾ [النور : ...&yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u ãΝä3ΡÉ‹ø↔tGó¡uŠÏ9 tÏ%©!$# ôMs3n=tΒ óΟä3ãΖ≈yϑ÷ƒr$وقال جل شأنه ﴿

  ]٣٠﴾ [المعارج :  �ωÎ) #’n?tã óΟÎγÅ_≡uρø—r& ÷ρr& $tΒ ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr& öΝåκ̈ΞÎ*sù ç�ö�xî tÏΒθè=tΒوقال عز من قائل ﴿

  .)٣(: " وخص ملك العبید فى القرآن بالیمین " قال الراغب

                                     
   .فسه بتصرفالمصدر السابق ن )١(
   .٩٦٠المقاییس ص  )٢(
   .٥٢٨المفردات ص  )٣(



  

  

٤٨٢  

سند تعالى الملك إلى أ: " و القرطبى فالمقصود بهذا التعبیر (العبید واإلماء ) ، قال 
  .)١(الیمین إذ هى صفة مدح والیمین مخصوصة بالمحاسن لتمكنها "

  .)٢("د:" فالفعل مستعمل فى معنى التجدرقال ابن عاشو وهذا الفعل فیه معنى التجدد ،

***  

  نزغ 

فسد أین اثنین ونزغ بین القوم : ب ى والغین كلمة تدل على إفساد:"النون والزاقال ابن فارس 
  .)٣(ذات بینهم "

  .)٤(: "النزغ دخول فى أمر إلفساده "وقال الراغب 

: النزغ : أن تنزغ بین قوم فتحمل بعضهم على بعض بفساد بینهم . ونزغ  وقال ابن منظور
  . بینهم ینزغ وینزغ نزغًا: أغرى وأفسد وحمل بعضهم على بعض

والنزغ : الكالم الذى بین الناس . ونزغه : حركه أدنى حركة . ونزغ الشیطان بینهم ینزغ 
  وینزغ نزغًا : أى أفسد وأغرى ...

والنزغ : شبه الوخز والطعن . ونزغه بكلمة نزغًا : نخسه وطعن فیه مثل نسفه .. ونزغه 
  .)٥(نزغًا : طعنه بید أو رمح .. "

القرآن الكریم مرتبطًا بلفظ (الشیطان) فى جمیع المواضع التى  هذا وقد ورد الفعل (نزغ) فى
$ورد فیها مما یدل على التالزم بین اللفظین فى االستعمال القرآنى ومن ذلك قولـه تعالى ﴿  ¨Β Î) uρ 

š� ¨Ζ xî u”∴ tƒ z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/  : ٢٠٠﴾ [األعراف[  

  ]٣٦﴾ [فصلت : ΒÎ)uρ y7̈Ζxîu”∴tƒ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# Øø÷“tΡ õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ ( …çµ̄ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$#̈$وقال تعالى ﴿ 

  ]٥٣﴾ [اإلسراء : βÎ) z≈sÜø‹¤±9$# éøu”∴tƒ öΝæηuΖ÷�t/ 4 ¨βÎ) z≈sÜø‹¤±9$# šχ%x. Ç≈|¡ΣM∼Ï9 #xρß‰tã $YΖ�Î7•Β¨وقال تعالى ﴿ 

                                     
   .٢٠ص ٥الجامع للقرطبى ج )١(
   .٦ص  ٥التحریر والتنویر ج )٢(
   .٩٨٥المقاییس ص  )٣(
   .٥٤٣المفردات  )٤(
   .٥٢٠ص  ٨اللسان ج )٥(



  

  

٤٨٣  

!%ỳوقال تعالى ﴿  uρ Νä3Î/ zÏiΒ Íρô‰t7ø9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ βr& søt“̄Ρ ß≈sÜø‹¤±9$# Í_ø‹t/ t÷t/uρ þ†ÎAuθ÷zÎ) : ١٠٠﴾ [یوسف[  

  .)١(: " أى ینخسك بأن یحملك بوسوسته على ما ال یلیق "  قال أبو حیان 

  : " النزغ والنخس بمعنى : وهو شبه النخسقال الزمخشرى 

  .)٢(غى "بعثه على ما ال ینببنسان كأنه ینخسه إلوالشیطان ینزغ ا

  والناظر فى هذه المصاحبة یدرك دور المجاز فى الجمع بین اللفظین 

طالق النزغ هنا على وسوسة الشیطان استعارة : شبه حدوث إ و  ": قال ابن عاشور 
وفى  )٣(الوسوسة الشیطانیة فى النفس بنزغ اإلبرة ونحوها فى الجسم بجامع التأثیر الخفى"

  .)٤(فى إدخال الفساد فى النفس " موطن آخر یقول : " والنزغ مجاز 

ن هذه المصاحبة بالرغم أنها قامت على أكتاف المجاز إال أنها صارت أوالواقع 
  كالحقیقة .

إلى ذلك بقوله : "وشاعت هذه االستعارة بعد نزول القرآن حتى  ابن عاشور وقد أشار
  .)٥(صارت كالحقیقة " 

فإذا ذكر النزغ ذكر الشیطان قال ابن بل إن المصاحبة بین اللفظین قد بلغت الذروة ، 
  .)٦(عطیة : " وقلما یستعمل فى غیر فعل الشیطان "

ن هذه المصاحبة قد أفرخت لنا مصطلحًا من المصطلحات إ وعلى ذلك یمكن القول
اإلسالمیة وهو (نزغ الشیطان) الذى یدل على " وساوسه ونخسه فى القلب بما یسول 

  .)٧(لإلنسان من المعاصى "

***  

                                     
   .٤٤٥ص  ٤البحر المحیط ج )١(
   .١١٥ص  ٤الكشاف ج )٢(
   .٢٢٩ص  ٩التحریر والتنویر ج )٣(
   .٥٨ص  ١٣المصدر السابق ج )٤(
   .٢٣٠،  ٢٢٩ص  ٩المصدر السابق ج )٥(
   .٢٢٩ص  ٩التحریر والتنویرج )٦(
   .٥٢٠ص  ٨اللسان ج )٧(



  

  

٤٨٤  

  غضن

نغض الشئ ینغض نغضًا ونغوضًا ونغضانًا . وتنغض وأنغض:  ": قال ابن منظور 
  نغضه هو أى حركه كالمتعجب من الشئ .أتحرك واضطرب ، و 

ویقال : نغض فالن أیضًا رأسه .. والنغضان : تنغض الرأس واألسنان فى ارتجاف 
  ... ویقال : نغض رأسه إذا تحرك ، وأنغضه إذا حركه .

لى أسفل . لفراءوقال ا...    : أنغض رأسه إذا حركه إلى فوق وإ

: یقال للرجل إذا حدث بشئ فحرك رأسه إنكارًا له قد أنغض رأسه  وقال أبو الهیثم... 
  .)١(. ونغض رأسه ینغض وینغض نغضًا ونغوضًا أى تحرك " 

  .)٢(الغیر كالمتعجب منه "  نحو : " اإلنغاض : تحریك الرأسوقال الراغب 

  كالم اللغویین أن هذه الكلمة تدل على الحركة واالضطراب . والواضح من

مشیرًا إلى ذلك : " النون والغین والضاد أصل صحیح یدل على هز وقال ابن فارس 
  .)٣(وتحریك " 

الرأس) كثیرًا مما یشیر (ویالحظ من كالم اللغویین أیضًا أن هذه الحركة تستعمل مع 
  ض ) ولفظ (الرأس)إلى المصاحبة اللغویة بین الفعل ( نغ

وقد جرى القرآن الكریم على هذا االستعمال فورد الفعل (نغض) مرتبطًا بكلمة (الرأس) 
للداللة على حال الكافرین واستهزائهم بما یخبرهم به صلى اهللا علیه وسلم عن قضیة البعث 

.  

tβθ قال تعالى ﴿  .. ä9θ à) uŠ|¡ sù tΒ $ tΡß‰‹ Ïèãƒ ( È≅è% “ Ï%©! $# öΝ ä. t� sÜ sù tΑ ¨ρr& ;ο §� tΒ 4 tβθ àÒ Éó÷Ζ ã� |¡ sù 
y7 ø‹ s9Î) öΝ åκy�ρâ â‘ šχθ ä9θ à) tƒ uρ 4tL tΒ uθ èδ ( ö≅ è% # |¤tã β r& šχθ ä3 tƒ $Y6ƒ Ì� s%  : ٥١﴾ [اإلسراء[  

  .)٤(ى سیحركونها نحوك استهزاء " أ: " قال األلوسى 

                                     
   .٦٣٣ص  ٨اللسان ج )١(
   .٥٥٦المفردات ص  )٢(
   .١٠٠٠المقاییس ص  )٣(
   .٨٨ص  ٨روح المعانى ج )٤(



  

  

٤٨٥  

: " واإلنغاض التحریك من أعلى إلى أسفل والعكس .فإنغاض الرأس  وقال ابن عاشور
  . )١(كذلك وهو تحریك االستهزاء "  تحریكه

س التى تدل على أوعلى هذا فهذا التعبیر ( ینغضون إلیك رؤوسهم ) یفید (حركة الر  
  االستهزاء ) كما أشار المفسرون إلى ذلك .

نه لو عبر فقط بالفعل ( ینغضون) دون لفظ (رؤوس) لم یؤد المعنى المراد أوالشك 
  اللفظین فى هذا المقام .مما یدلنا على أهمیة التصاحب بین 

***  

  نكص

: " النون والكاف والصاد كلمة . یقال : نكص على عقبیه ، إذا أحجم  قال ابن فارس
قال ابن درید : نكص على عقبیه : رجع عما كان علیه من خیر ،  ،عن الشئ خوفًا وجبنًا 

  .)٢(ال یقال ذلك إال فى الرجوع عن الخیر " 

: اإلحجام واالنقداع عن الشئ ، تقول : أراد فالن أمرًا ثم نكص النكوص  ":  قال ابن منظورو
قبیه : رجع عما ععلى عقبیه . ونكص عن األمر ینكص وینكص نكصًا ونكوصًا : أحجم . ونكص على 

  . )٣(كان علیه من الخیر وال یقال ذلك إال فى الرجوع عن الخیر خاصة " 

الستعمال بین الفعل ( نكص) ولفظ ( عقب ) وبهذه ویظهر من كالم اللغویین أن هناك ارتباطًا فى ا
 وصیغة الجمع المثنى المصاحبة أتى القرآن الكریم فلم یرد الفعل ( نكص) إال مصحوبًا بكلمة (عقب) بصیغة

.  

  ]٤٨ل : ﴾ [األنفا ϑn=sù ÏNu!#t�s? Èβ$tGt⁄Ïÿø9$# }Ès3tΡ 4’n?tã Ïµø‹t7É)tã tΑ$s%uρ ’ÎoΤÎ) Öü“Ì�t/ öΝà6ΖÏiΒ£$قال تعالى ﴿ 

  ]٦٦﴾ [المؤمنون: ?ô‰s% ôMtΡ%x. ÉL≈tƒ#u 4’n?÷Gè? öΝä3ø‹n=tæ óΟçFΖä3sù #’n?tã öΝä3Î7≈s)ôãr& tβθÝÁÅ3Ζsوقال سبحانه ﴿

  .)٤(: " والنكوص : الرجوع من حیث أتى وهو الفرار " قال ابن عاشور

                                     
   .١٢٨ص  ١٥التحریر والتنویر ج )١(
   .١٠١٠المقاییس ص  )٢(
   .٦٩٨ص  ٨اللسان ج  )٣(
   .٨٥ص  ١٨التحریر والتنویر ج )٤(



  

  

٤٨٦  

قبیه " مؤكد لمعنى على الغرض من الجمع بین اللفظین فقال : " وقوله " على ع ابن عاشوروقد علق 
  .)١(نكص إذ النكوص ال یكون إال على العقبین ألنه الرجوع إلى الوراء كقولهم رجع القهقرى "

وهذا الكالم یشیر على أن المصاحبة بین اللفظین اعتیادیة إذ النكوص مرتبط 
باألعقاب ثم یزید ابن عاشور فى إیضاحه لهذه المصاحبة فیقول : ( وعلى ) مفیدة للتمكن 

  ل .جن السیر بالعقبین . والعقبان تثنیة العقب وهو مؤخر الر م

ن عقب الرجل أخس القوائم لمالقاته والمقصود من ذكر العقبین تفظیع التقهقر أل
  .)٢(الغبار واألوساخ "

وعلى هذا ، فهذا التعبیر یعبر عن (الفرار) ویشیر إلى ملمح داللى هام وهو (فظاعة 
د شاعت هذه المصاحبة عن ألسنة الشعراء ومن ذلك قول . وقالفعل والتشنیع بفاعله )

  :  الشریف المرتضى

  .)٣(عقاب ومزاحمین لهــم على رایتهم     رجعوا وقد نكصوا على األ   

***  

  وسوس

  .)٤(: " الواو والسین كلمة تدل على صوت غیر رفیع " قال ابن فارس 

اس وهو صوت الحلى صله من الوسو أة الخطرة الردیئة و س: الوسو وقال الراغب 
  .)٥(والهمس الخفى " 

من ریح . والوسواس :  ى: " الوسوسة والوسواس : الصوت الخفوقال ابن منظور
بالكسر . والوسوسة والوسواس : حدیث  ،صوت الحلى ، وقد وسوس وسوسة ووسواسًا 

  النفس .
                                     

   .٣٧ص  ١٠المصدر السابق ج )١(
   .المصدر السابق نفسه  )٢(
دیوان الشریف المرتضى حققه وفسر ألفاظه رشید الصفا وراجعه د. مصطفى جواد وقدم له الشیخ محمد رضا  )٣(

   .١٠٩م القسم األول ص ١٩٥٨. دار إحیاء الكتب 
   .١٠٤٠المقاییس ص  )٤(
   .٥٩٤المفردات ص  )٥(



  

  

٤٨٧  

  سوس إلیه .و ... والوسواس  : الشیطان ، وقد وسوس فى صدره و 

كالمًا  هة ووسواسًا بالكسر . ووسوس الرجل : كلمسإلیه نفسه وسو ... وقد وسوست 
  .)١(فیًا . ووسوس إذا تكلم بكالم لم یبینه " خ

وقد ورد الفعل ( وسوس) فى القرآن الكریم فارتبط وروده فى بعض اآلیات بلفظ 
  (الشیطان )

̈{قال تعالى ﴿  uθó™uθsù $yϑçλm; ß≈sÜø‹¤±9$# y“Ï‰ö7ãŠÏ9 $yϑçλm; $tΒ y“Í‘…ãρ $yϑåκ÷]tã  : ٢٠﴾ [ األعراف[  

šZوقال سبحانه ﴿  uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t� yf x© 
Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ �ω 4’ n? ö7 tƒ  : ١٢٠﴾[ طه[  

: " والوسوسة الكالم الخفى الذى ال یسمعه إال المدانى للمتكلم...  ابن عاشورقال 
إلقاء الشیطان وسوسة ؛ ألنه ألقى إلیهما تسویًال خفیًا من كالم كلمهما أو انفعال فى وسمى 

فى كالمًا عن الحاضرین كیال یفسدوا علیه غشه بفضح خأنفسهما كهیئة الغاش الماكر إذ ی
لقى لهما كالمًا فى صورة التخافت لیوهمهما أنه ناصح لهما وأنه یخافت الكالم " أمضاره ف

)٢(   .  

ن هذه المصاحبة قد نتج عنها مصطلح من المصطلحات اإلسالمیة وهو أاقع والو 
  (وسوسة الشیطان )

: " درج اصطالح القرآن وكالم الرسول صلى اهللا علیه وسلم على  یقول ابن عاشور
  .)٣(تسمیة إلقاء الشیطان فى نفوس الناس خواطر فاسدة وسوسة " 

وسوس) ولفظ (المصاحبة لفظ ومما یدل على االرتباط الوثیق بین طرفى هذه 
(الشیطان) أن الشیطان قد سماه اهللا عز وجل فى القرآن الكریم (بالوسواس) فى قوله تعالى 

 ﴿ ÏΒ Ì h� x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒ ø:   ]٤﴾ [الناس :  #$

                                     
   .٢٩٧ص  ٩اللسان ج )١(
   . ٥٦ص  ٨التحریر والتنویر ج )٢(
   .٥٧،  ٥٦ص  ٨التحریر والتنویر ج)٣(



  

  

٤٨٨  

  .)١(: "الوسواس : الشیطان "  قال ابن منظور

‰ôله تعالى ﴿ وهذا وقد ورد الفعل ( وسوس) فى صحبته كلمة (النفس) فى قو  s) s9 uρ 
$ uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷è tΡ uρ $ tΒ â¨ Èθ ó™ uθ è?  Ïµ Î/ … çµ Ý¡ øÿ tΡ  : ١٦﴾ [ق[  

  .)٢(: " ومعنى ( توسوس) تتكلم كالمًا خفیًا همسًا " قال ابن عاشور 

 ابنوالسر فى التعبیر عن هذا الكالم الخفى أو هذا الهمس بالوسوسة یقول عنه 
هنا مجازًا على ما یجول فى النفس من الخواطر والتقدیرات ت ق: " والوسوسة أطل عاشور

قرب شئ تشبه به تلك الخواطر وأحسن ما یستعار لها ألنها تجمع أوالعزائم ألن الوسوسة 
یر وما عداها من نحو ألفاظ التوهم والتفكر إنما دمختلف أحوال ما یجول فى العقل من التقا

  . )٣(یدل على بعض أحوال الخواطر دون بعض " 

  

***  

  

  

                                     
   .٢٩٧ص  ٩اللسان ج )١(
   .٣٠٠ص  ٢٦التحریر والتنویر ج)٢(
   .    نفسهالمصدر السابق  )٣(



  

  

٤٨٩  

  

  

  

 الفصل الثانى 
  )دراسة المصاحبة اللغوية بين الفعل وحرف الجر ( الفعل + حرف الجر  

  فى القرآن الكريم                                

  
  : على مبحثين  ملتويش  

   المبحث األول : األفعال التى تنوعت معها حروف الجر فى      
  .( غير المختصة) القرآن الكريم                             

  المبحث الثانى  : األفعال التى اختصت بحروف جر بعينها     
  فى القرآن الكريم                                

  

  

  

  تمهيد
أحاول فى هذا الفصل دراسة المصاحبة اللغویة بین الفعل وجرف الجر وذلك ألن العالقة 

داللة " فلحرف الجر أثر بالغ األهمیة قد یصل إلى التركیبیة بین الفعل وحرف الجر لها أثرها فى ال



  

  

٤٩٠  

  .)١(حد تغییر داللة الفعل تغیرًا تامًا " 

من أجل ذلك تأتى أهمیة هذا المبحث فى هذه الرسالة فهذه صورة من أبرز صور 
المصاحبة اللغویة التى یتجلى فیها دور المصاحبة اللغویة فى تحدید الداللة ، وعن األثر الداللى 

" یظل الفعل عام الداللة ، حتى تأتى  . محمد محمد داودحرف الجر بالفعل یقول د الرتباط
الحروف فتخصص داللته فى معنى محدد ؛ ومن هنا تكتسب الحروف المركبة مع األفعال أهمیة 

  قصوى فى الداللة  .

رة . السعة واالمتالء والكث لتهومن األمثلة الشهیرة فى هذا الصدد الفعل ( رغب) ، وأصل دال
ذا قیل : رغب  فإذا قیل : رغب فى ، فكأن هذه الرغبة حلت فى الشىء المرغوب وامتزجت به ، وإ

ذا قیل رغب إلى  فكأن هذه الرغبة اتجهت إلى أعن  فك ن هذه الرغبة بعدت وتجاوزت الشىء وإ
  الشىء بوصفه غایة .

یب الفعل مع حرف سببها ترك –التى قد تصل إلى حد التناقض  –تة و وهذه الدالالت المتفا
الجر ، فالحرف (فى) معناه الظرفیة ، ( عن) للمجاوزة (إلى) النتهاء الغایة وقد اكتسب الفعل هذه 
الدالالت من تركیبه مع حرف بعینه ، إلى جانب  داللته األصلیة ، فجاء التركیب الجدید مزیجًا 

  .)٢(من ( المعنى األصلى للفعل + معنى حرف الجر ) " 

ینبغى أن یظن أن الداللة المتحصلة من ( الفعل + حرف الجر ) بسبب  وعلى هذا ال
الحرف وحده أو بسبب الفعل وحده ، بل یراعى فیها داللة االثنین معًا (الداللة األصلیة للفعل مع 

  معنى حرف الجر ) . 

  فالمصاحبة بینهما أنتجت هذه الداللة . 

لذى ینتج عن هذه المصاحبة یسیر فى إلى أن التحول ا )٣( د. محمد داودهذا وقد أشار 
  اتجاهین . 

: ویقصد به التحول الذى یحدث لمعنى الفعل حیث یتغیر حدث الفعل االنتقال الداللى  -١
  وداللته المعجمیة ، نتیجة الرتباط حرف الجر به كما فى األمثلة التالیة : 

  صداقة زید .  فىرغب فى ، كما فى قولنا : رغبت 
                                     

فى القرآن الكریم د.  القرآن الكریم وتفاعل المعانى . دراسة داللیة لتعلق حرف الجر بالفعل وأثره فى المعنى )١( 
  . ٦ص  ١ م ج ٢٠٠٢ - ه  ١٤٢٣ –القاهرة  –محمد داود ، دار غریب 

  . ٢١،  ٢٠المصدر السابق ص  )٢(
  . ١٠،  ٩المصدر السابق ص  )٣(



  

  

٤٩١  

  صداقة زید . عن: رغبت رغب عن ، كما فى 

  وصبر على صبر عن : كما فى قولك : 

  إذا صبر العاقل عن النساء كان أهون علیه من أن یصبر علیهن . 

  : أحب ؛ كما فى : الحاكم الصالح یمیل إلى الرعیة . ومال إلى 

  : انصرف وكره ،  كما فى : الحاكم الصالح یمیل عن الرعیة .مال عن 

هو التركیب الذى ال ینتج عنه تغیر فى حدث الفعل وداللته المعجمیة : و توجیه الداللة  -٢
، بل یقتصر أثر حرف الجر فیه على تخصیص الداللة ، مكانًا أو زمانًا ، أو بیان عالقة معینة 

  كالفاعلیة أو المفعولیة ... إلخ .

  مثال ذلك التركیب :

ن التركیب ( قام + ـل ) یفید حدوث : یوجه حركة القیام نحو غایة معینة ، فى حی)  (قام + إلى
  .  فیقید حركة القیام ببدایة مكانیة .. وهكذا )  (قام + منحركة القیام مختصة بشىء ، أما التركیب 

وسیظهر لنا  ذلك من خالل دراسة بعض نماذج األفعال التى ارتبطت بحروف جر فى 
  القرآن الكریم . 

عنها فى السیاق القرآنى  ینفكبعینها وال  وقد لوحظ أن هناك أفعاًال تأتى مع حروف جر
وهناك أفعال أخرى تتنوع حروف الجر معها . فقد یأتى الفعل فى السیاق القرآنى ویتنوع معه حرف 

  الجر فى كل مرة .

  لذا قمت بتقسیم هذه النماذج التى اخترتها إلى قسمین : 

رف الجر فال یلزم التركیب : وأعنى به الفعل الذى تتعدد تراكیبه مع أح" غیر المختص  -١"
  . )١(مع حرف جر بعینه : إما فى سیاق واحد أو فى سیاقات متعددة"

: وأعنى به الفعل الذى یلزم التركیب مع حرف بعینه ال یتعداه إلى غیره ، " المختص -٢
  .)٢(سواء فى سیاق بعینه أو فى سیاقات متعددة"

  المبحث األول

  فى القرآن الكريم األفعال التى تنوعت معها حروف الجر

                                     
  . ٧القرآن الكریم وتفاعل المعانى ص  )١(
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٢(



  

  

٤٩٢  

  ( األفعال غير المختصة )

  بخـل :
  .)١(: " البخل إمساك المقتنیات عما ال یحق حبسها عنه ویقابله الجود "قال الراغب 

ویالحظ أن الفعل (بخل) قد ورد فى أربعة مواضع من القرآن الكریم مرتبطًا بحرف الجر . 
معه  حرف الجر (عن) فى موضع واحد  وقد ورد معه حرف الجر (الباء) فى ثالثة مواضع وورد

  فقط . 

Ÿω {قال تعالى :  uρ ¨ t |¡ øt s† t Ï% ©! $# tβθ è= y‚ ö7 tƒ !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u ª! $#  ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù uθ èδ # Z� ö� yz 
Ν çλ °; ( ö≅ t/ uθ èδ @� Ÿ° öΝ çλ °; ( tβθ è% §θ sÜ ã‹ y™ $ tΒ (#θ è= Ïƒ r2  Ïµ Î/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9   ] .١٨٠[آل عمران:  } #$

  ]  ٧٦[التوبة:  } ϑn=sù Οßγ9s?#u ÏiΒ Ï&Î#ôÒsù (#θè=Ïƒr2 ÏµÎ/ (#θ©9uθs?uρ Νèδ̈ρ šχθàÊÌ�÷è•Β£$ {الى : وقال تع

  : أما وروده مع حرف الجر (عن) ففى قوله تعالى 

 }  tΒ uρ ö≅ y‚ ö6 tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã≅ y‚ ö7 tƒ  tã  Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ {  :٣٨[محمد . [  

  ) بحرف الجر (عن) . وقد علل المفسرون السر فى تعدى الفعل (بخل

: " یقال بخلت علیه وبخلت عنه ألن البخل فیه معنى ففى روح المعانى یقول األلوسى 
المنع ومعنى التضییق على من منع عنه المعروف واألضرار فناسب أن یعدى بعن لألول وبعلى 

  . )٢(للثانى وظاهر أن من منع المعروف عن نفسه فأضراره علیها"

: "" یبخل عن نفسه أى : ال یتعدى ضرره لغیره وبخل  لبحر المحیط وقال أبو حیان فى ا
علیه وعنه ، وكأنهما إذا عدیا بعن ضمنا لیت یتعدى بعلى وبعن ، یقال : بخلت علیه وعنه ، وص

  . )٣(معنى اإلمساك كأنه قیل : أمسكت عنه بالبخل "

  ..... حرمانها من ثواب اإلنفاقب" یبخل عن نفسه أى وقال ابن عاشور :   

                                     
  . ٤٧المفردات ص  )١(
  . ٢٣٦ ص ١٣روح المعانى ج  )٢(
  . ٨٦،  ٨٥ص  ٨البحر المحیط ج  )٣(



  

  

٤٩٣  

  .)١(وفعل (بخل) یتعدى بـ (عن) لما فیه من معنى اإلمساك ...."

عن الفارق الملحوظ بین التركیبین ( بخل + بـ ) و ( (بخل + عن) " ویقول د. محمد داود 
أن مجرور الباء هو الشىء الذى وقع فیه البخل ( المال ونحوه) بینما مجرور (عن) الواقع علیه 

  .)٢(" البخل ، وهو الذات هنا 

***  

  بسط :
: " بسط الشىء نشره وتوسعه فتارة یتصور منه األمران وتارة یتصور منه قال الراغب 

  .)٣(أحدهما "

  .)٤(: "... والبسط : نقیض القبض ، ... وبسط الشىء : نشره "وقال ابن منظور 

ر وقد ورد الفعل (بسط) مركبًا فى أربعة عشر موضعًا من القرآن الكریم وتنوع حرف الج
 {المصاحب لهذا الفعل فورد تركیب ( بسط + ل] ( وذلك فى عشرة مواضع ومن ذلك قوله تعالى: 

ª! $# äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø— Î h�9 $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„ â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ {  :٢٦[الرعد . [  

β¨ {وقال تعالى :  Î) y7 −/ u‘ äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø— Î h�9 $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„ â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ { ٣٠سراء: [اإل. [  
�χ {ه : وقال سبحان  r( s3 ÷ƒ uρ ©! $# äÝ Ý¡ ö6 tƒ šX ø— Î h�9 $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„ {  :٨٢[القصص. [  

  .)٥(أى " یوسع الرزق " "
  .)٦(" والالم لالختصاص ، وتفید قصر الفعل على مجرورها"

 {وقد ورد الفعل (بسط) أیضًا فى تركیب ( بسط + إلى) وذلك فى ثالث مرات قال تعالى : 
. È⌡ s9 |MÜ |¡ o0 ¥’ n< Î) x8 y‰ tƒ  Í_ n= çF ø) tG Ï9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7Ý Å™$ t6 Î/ y“ Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 n= çF ø% L{ { :٢٨[المائدة. [  

øŒ  {وقال تعالى :  Î) §Ν yδ îΠ öθ s% β r& (# þθ äÜ Ý¡ ö6 tƒ öΝ ä3 øŠ s9 Î) óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&... {  :١١[المائدة . [  

                                     
  . ١٣٧ص  ٢٦التحریر والتنویر ج  )١(
  . ١٩٢،  ١٩١ص  ٢القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٢(
  . ٥٦المفردات ص  )٣(
  .  ٤١٩،  ٤١٨ص  ١اللسان ج  )٤(
  . ٣٠٣وینظر: تفسیر الجاللین ص  . ٣١٤ص  ٩الجامع للقرطبى ج  )٥(
  . ١١٤ص  ١فاعل المعانى ج القرآن الكریم وت )٦(



  

  

٤٩٤  

β {وقال تعالى:   Î) öΝ ä.θ àÿ s) ÷V tƒ (#θ çΡθ ä3 tƒ öΝ ä3 s9 [ !# y‰ ôã r& (# þθ äÜ Ý¡ ö6 tƒ uρ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r&... {  ]
  ] ٢الممتحنة: 

  .)١(تركیب الفعل مع حرف انتهاء الغایة ، یحدد اتجاه الحدث نحو مجرور (إلى) " و" 

وقد ورد الفعل (بسط) أیضًا فى تركیب ( بسط + فى) وذلك فى موضع واحد فى قوله تعالى 
 :} ª! $# “ Ï% ©! $# ã≅ Å™ ö� ãƒ yx≈ tƒ Ì h�9 $# ç�� ÏW çG sù $ \/$ ys y™ … çµ äÜ Ý¡ ö6 u‹ sù ...{ :٤٨[ الروم[  

  .)٢(: " عن معنى البسط هنا " نشرها فى اآلفاق "قال أبو حیان 

  .)٣(" ( وفى) للظرفیة المكانیة تحدد مكان الحدث "

لنا أن حرف الجر قد وجه داللة الفعل ( بسط) فى كل مرة " فتركیب  ومما سبق یظهر
كیب ( بسط + لـ ) یفید االختصاص بسعة الرزق . (بسط + إلى ) یفید غایة النشر والمد . وتر 

  .)٤(وتركیب ( بسط + فى ) یدل على مكان النشر"
***  

  رغب :

: " أصل الرغبة السعة فى الشىء ... والرغبة والرغب والرغبى السعة فى اإلرادة قال الراغب 
ذا قیل رغب عنه اقتضى صر  لیه یقتضى الحرص علیه ... وإ ف الرغبة ... فإذا قیل رغب فیه وإ

  .)٥(عنه والزهد فیه ...."

  .)٦(: الرغبة فى الشىء : اإلرادة له  فإذا لم ترده قلت رغبت عنه....."وقال ابن فارس 

: رغب یرغب رغبة إذا حرص على الشىء ، وطمع فیه ... ورغب عن وقال ابن منظور 
ه علیه فضًال .. یقال : الشىء : تركه متعمدًا ، وزهد فیه ولم یرده . ورغب بنفسه عنه : رأى لنفس

  .)٧(رغبت بفالن عن هذا األمر إذا كرهته له ، وزهدت له فیه"

                                     
  .  ١١٤ص ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )١(
  .  ١٧٣ص  ٧البحر المحیط ج  )٢(
  . ١١٥ص ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٣(
  . ینظر : المصدر السابق نفس الصفحة )٤(
  . ٢٢٤المفردات ص  )٥(
  . ٣٩٢المقاییس ص  )٦(
  . ١٨٤ص  ٤اللسان ج  )٧(



  

  

٤٩٥  

وقد ركب هذا الفعل مع حرف الجر وذلك فى موضعین فقد ورد تركیب ( رغب + عن ) وذلك فى 
  ].١٣٠[البقرة:  }.... tΒuρ Ü=xîö�tƒ tã Ï'©#ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡t�ö/Î) �ωÎ) tΒ tµÏÿy™ …çµ|¡øÿtΡ {قوله تعالى : 

" یعد هذا التركیب نموذجًا للتفاعل الداللى بین الفعل وحرف الجر یقول د. محمد داود 
رادته  ، هذا إذا ركب الفعل مع (فى) أما إذا ركب مع حرف  فالرغبة هى : الحرص على الشىء وإ
ًا المجاوزة فالمعنى : أن رغبته قد تجاوزت هذا الشىء وابتعدت عنه ، وبذلك ینعكس المعنى تمام

  .)١( لیصبح ترك الشىء عمدًا والزهد فیه وعدم إرادته "

  وهذا یصور لنا حجم التأثیر یخلقه هذا التصاحب بین هذا الفعل وبین حرف الجر (عن) . 

$ {وقد ورد هذا الفعل أیضًا فى تركیب ( رغب + ب + عـن) وذلك فى قولــه تعالـى :  tΒ 
tβ% Ÿ2 È≅ ÷δ L{ Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ô tΒ uρ Ο çλ m; öθ ym z Ï iΒ É># {� ôã F{ $# β r& (#θ àÿ ¯= y‚ tG tƒ  tã ÉΑθ ß™ §‘ «! $# Ÿω uρ 

(#θ ç7 xî ö� tƒ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r' Î/  tã  Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ { :١٢٠[ التوبة. [  

: " وال یرغبوا بأنفسهم عن نفسه أى ال یصرفوها عن نفسه الكریمة (صلى اهللا یقول األلوسى 
  )٢(یكابده من الشدائد " علیه وسلم ) وال یصونها عما لم یصنها عنه بل یكابدون ما

  :" والباء فى قولهم ( بأنفسهم) للمالبسة وهى فى موضع الحال . وقال ابن عاشور 

نزل الضن باألنفس والحذر من هالكها بالتلبس بها فى شدة التمكن فاستعمل له حرف 
  .)٣(للمالبسة "

ل لداللة الفعل تفید " االنصراف وعدم الرغبة وهذا انتقا )أن ( رغب + عنومما سبق یظهر 
( رغب) بسبب حرف الجر ( عن) أما تركیب ( رغب + بـ + عن) فیفید االنصراف وما یالبسه 

.وهذا  أیضًا فیه انتقال لداللة الفعل (رغب) التى تدل فى األصل على (الطمع فى الشىء )٤("
  والحرص علیه ) .

یف أن داللة الفعل قد ل وحرف الجر . وكعوهذا یثبت لنا األثر الفعال للمصاحبة بین الف
  تنتقل عن المعنى  المعجمى إلى معنى آخر نتیجة الرتباط حرف الجر به .

  رفـع :
: "الراء والفاء والعین أصل واحد ، یدل على خالف الوضع تقول : رفعت قال ابن فارس 

                                     
  . ٦٣ص  ٢ن الكریم وتفاعل المعانى ج القرآ )١(
  . ٤٣ص  ٦روح المعانى ج  )٢(
  . ٥٦ص  ١١التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٦٤ص  ٢القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج )٤(



  

  

٤٩٦  

  .)١(الشىء رفعًا ، وهو خالف الخفض "

ف الجر وذلك فى خمسة مواضع وقد ورد الفعل (رفع) فى القرآن الكریم مركبًا مع حر 
 {وتنوعت معه حروف الجر فورد الفعل ( رفع) فى تركیب ( رفع + إلى) وذلك فى قوله تعالى : 

≅ t/ çµ yè sù §‘ ª! $# Ïµ ø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í• tã $ \ΚŠ Å3 ym { :١٥٨[النساء . [  

( إلى) إفادة : " والرفع : إبعاده عن هذا العالم إلى عالم السماوات و قال ابن عاشور 
  .)٢(االنتهاء المجازى بمعنى التشریف"

  .)٣(فالحرف (إلى) یبین جهة الفعل وانتهاء غایته "

öθ {وورد الفعل ( رفع ) فى تركیب ( رفع + بـ) وذلك فى قوله تعالى :  s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© çµ≈ uΖ ÷è sù t� s9 
$ pκ Í5 ÿ… çµ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ t$ s# ÷z r& † n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# yì t7 ¨? $# uρ çµ1 uθ yδ {  ] :١٧٦األعراف. [  

أى لو شئنا لرفعه لرفعناه إلى منازل األبرار بسبب تلك  –:" والباء للسببیة قال األلوسى
  .)٤(اآلیات والعمل بما فیها " "

:" أفاد أن تلك اآلیات شأنها أن تكون سببًا للهدایة والتزكیة وقال ابن عاشور فى هذه اآلیة 
  .)٥(لو شاء اهللا له التوفیق ... "

yì {لفعل أیضَا فى تركیب ( رفع + على ) وذلك فى قوله : وورد ا sù u‘ uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/ r& ’ n? tã 

Ä¸ ö� yè ø9 $# (#ρ ”� yz uρ … çµ s9 # Y‰ £∨ ß™  {  : ١٠٠] یوسف. [  

  .)٦(وحرف الجر هنا یفید " االستعالء الحقیقى "

$ {وورد الفعل أیضًا فى تركیب (رفع + لـ) وذلك فى قوله تعالى: uΖ ÷è sù u‘ uρ y7 s9 x8 t� ø. ÏŒ { 
  ].  ٤[الشرح:

                                     
  . ٣٩٥المقاییس ص  )١(
  . ٢٣ص  ٦التحریر والتنویر ج  )٢(
  .  ٢١٥ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٣(
  . ١٠٦ص  ٥روح المعانى ج  )٤(
  . ١٧٦ص  ٩التحریر والتنویر ج  )٥(
  .  ٢١٥ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٦(



  

  

٤٩٧  

:" ورفع الذكر : جعل ذكره بین الناس بصفات الكمال وذلك بما نزل من قال ابن عاشور 
  )١(القرآن ثناء علیه وكرامة . وبإلهام الناس التحدث بما جبله اهللا علیه من المحامد منذ نشأته "

  .)٢(ر"فالالم لالختصاص وتفید تكریم النبى صلى اهللا علیه وسلم وتشریفه بالذك

øŒ {وورد أیضًا فى تركیب ( رفع + من ) وذلك فى قوله تعالى :  Î) uρ ßì sù ö� tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) 
y‰ Ïã# uθ s) ø9 $# z ÏΒ ÏM ø� t7 ø9   ] .١٢٧[البقرة:  }  #$

" (من) البتداء الغایة المكانیة . وتفید فى هذا السیاق أن البیت كان قائمًا ، وان إبراهیم 
سماعیل علیهما السالم . أظه   .)٣(راه للناس بأن رفعا القواعد منه وأعلیا بناءه "وإ

أن حرف الجر قد أضفى معنى معینا على داللة الفعل ( رفع) فى كل مرة  ومما سبق یظهر
 .  

  " فتركیب ( رفع + إلى ) یفید الرفع وغایته . وهذا توجیه للداللة . 

  وتركیب ( رفع + ب ) یفید الرفع وسببه . وهذا توجیه للداللة . 

  وتركیب ( رفع + على ) یفید الرفع إلى أعلى . وهذا توجیه للداللة . 

  وتركیب ( رفع + من ) یفید رفع البناء . وهذا توجیه للداللة . 

  .)٤(وتركیب ( رفع + لـ ) یفید التشریف ( بالذكر ) وهذا انتقال للداللة "

ة إذا أعلیتها عن مقرها كما یالحظ أیضًا أن " الرفع تارة یستعمل فى رفع األجسام الموضوع
  .)٥(. وتارة فى البناء إذا طولته ، .. وتارة فى الذكر إذا نوهته ..  "

***  

  ضرب :

                                     
  . ٤١١ص  ٣التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٢١٥ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٢(
  . ٢١٦المصدر السابق نفسه ص  )٣(
  . ینظر : المصدر السابق نفسه بتصرف یسیر )٤(
  . ٢٢٦،  ٢٢٥اغب ص المفردات للر  )٥(



  

  

٤٩٨  

  .)١(: الضرب إیقاع شىء على شىء "قال الراغب  

: " الضرب إیقاع شىء على حى أو غیر حى لیؤثر فیه كالضرب وفى القاموس القویم 
  .)٢(بالعصا وبالسیف وبالید وبالرجل ... "

وقد ورد الفعل (ضرب) مركبًا مع حرف الجر فى واحد وأربعین موضعًا من القرآن الكریم قد 
تنوع معه حرف الجر المصاحب له فورد فى أنماط تركیبیة متعددة وهى ( ضرب _ لـ)  وورد هذا 

 بغیر المثل ،التركیب عشرین مرة ، وفعله متعد ، وأكثر ما ورد فى سیاق المثل ، وندر استعماله 
öΝ {: ومن ذلك قوله تعالى s9 r& t� s? y# ø‹ x. z> u� ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ yϑ Î= x. Zπ t6 Í hŠ sÛ {  :٢٤[ابراهیم . [  

<z {وقوله سبحانه :   u� ŸÑ ª! $# ¸ξ sVtΒ # Y‰ö6 tã % Z.θ è= ôϑ ¨Β �ω â‘Ï‰ ø) tƒ 4’n? tã & óx« {  :٧٥[النحل . [  

<z  {وقولـه سبحانه :  u� ŸÑ uρ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ tƒ ö� s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ# u Zπ ¨Ζ Í≥ yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï? ù' tƒ $ yγ è% ø— Í‘ 
# Y‰ xî u‘ {  :١١٢[النحل . [  

$ {وقوله تعالى :   oΨ ö/ u� ŸÑ uρ ãΝ ä3 s9 tΑ$ sV øΒ F{   ] . ٤٥[ ابراهیم:  } #$

�ö {وقال تعالى :   ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 (#θ ç/ u� ŸÑ š� s9 Ÿ≅≈ sW øΒ F{ $# (#θ �= ŸÒ sù {  :٩[الفرقان. [  

  .)٣(ىء أثره یظهر فى غیره ": وضرب المثل " هو ذكر ش قال الراغب

β÷  {وفى غیر هذا االستعمال یقول تعالى مخاطبًا موسى علیه السالم :  r& Î� ó  r& “ ÏŠ$ t7 Ïè Î/ 

ó> Î� ôÑ $$ sù öΝ çλ m; $ Z)ƒ Ì� sÛ ’ Îû Ì� ós t7 ø9 $# $ T¡ t6 tƒ { :٧٧[ طـه. [  

: " والظاهر أن لفظة (ضرب) هنا على حقیقتها من مس العصا البحر بقوة یقول أبو حیان 
وتحامل على العصا .. فالمعنى أن اضرب بعصاك البحر لینفلق  لهم فیصیر طریقًا فتعدى إلى 

  .)٤(الطریق بدخول هذا المعنى لما كان الطریق متسببًا عن الضرب جعل كأنه المضروب "

  .)٥(" والالم فى جمیع شواهده لالختصاص "

                                     
  . ٣٣٠المفردات ص  )١(
  . ٣٩٠ص  ١القاموس القویم ج  )٢(
  . ٣٣١المفردات ص  )٣(
  . ٢٤٥ص  ٦البحر المحیط ج  )٤(
  . ٢٥٩ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٥(



  

  

٤٩٩  

ÏŒ {واضــع . قـال تعالى ورد هذا التركیب فى السیاق القرآنى فى سبع م( ضرب + بـ )  Î) uρ 
4’ s+ ó¡ oK ó™ $# 4† y›θ ãΒ  Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 $ oΨ ù= à) sù > Î� ôÑ $# š‚$ |Á yè Î n/ t� yf y⇔ ø9   ] .٦٠[البقرة:  } #$

  الضرب هنا كما هو واضح على حقیقته والباء لالستعانة وبیان أداة الفعل ( العصا) . 

Ÿω {وقال تعالى: uρ t ø⌠ Î� ôØ o„ £ Îγ Î= ã_ ö‘ r' Î/ zΝ n= ÷è ã‹ Ï9 $ tΒ t Ïÿ øƒ ä†  ÏΒ £ Îγ ÏF t⊥ƒ Î— {  :٣١[ النور. [  

والضرب هنا على حقیقته فالمعنى " ال یضربن األرض أثناء المشى عجبًا واختیاًال ولتهز 
  .)١(الحلى فتحدث أصواتًا فیعرف مقدارها افتخارًا بها فتلفت األنظار إلى صاحبتها "

  األرجل ) . ‘( فهنا الباء لالستعانة وبیان أداة الفعل 

$ {( ضرب + فى ) ورد هذا التركیب خمس مرات ، ومن ذلك قوله تعالى :  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 
š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) óΟ çF ö/ u� ŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (#θ ãΖ ¨Š u; tF sù{  :٩٤[ النساء . [  

# {وقال تعالى :  sŒ Î) uρ ÷Λ ä ö/ u� ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# }§ øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρ ç� ÝÇ ø) s? z ÏΒ 
Íο 4θ n= ¢Á9   ] .١٠١[النساء:  } #$

" فالضرب فى األرض : الذهاب فیها والتنقل فى البالد ویكنى به عن السعى فى طلب 
  .)٢(الرزق "

: " وضرب فى األرض ... خرج فیها تاجرًا أو غازیًا .. وقیل : سار فى  وقال ابن منظور
  .)٣(ابتغاء الرزق "

هو األرض فى جمیع سیاقات هذا التركیب فهو : ومجرور (فى)  )٤(یقول د. محمد داود 
  تركیب ثابت یتكون من الفعل ( ضرب + فى األرض ) " . 

ن هذا التركیب یفید معنى ( أوبعبارة أخرى هو تعبیر اصطالحى فى هذا المعنى . ویالحظ 
اللة التعمق واإلبعاد ) وهذه الداللة ناتجة عن تفاعل معنى الضرب بما فیه قوة التحدث أثرًا مع د

                                     
  . ٣٩٠ص  ١القاموس القویم ج  )١(
  . ٣٩١ص  ١المصدر السابق ج  )٢(
  . ٤٧٧ص  ٥اللسان ج  )٣(
  . ٢٥٩ص  ١رآن الكریم وتفاعل المعانى ج الق )٤(



  

  

٥٠٠  

  .)١(حرف الظرفیة على التعمق والتغلغل فى الشىء "

ôM {( ضرب + على ) وقد ورد هذا التركیب ثالث مرات ومن ذلك قوله :  t/ Î� àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ 
ä' ©! É j‹9 $# èπ uΖ x6 ó¡ yϑ ø9 $# uρ ρ â !$ t/ uρ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ Ï iΒ «!   ] .٦١[البقرة:   } #$

ôM {وقال سبحانه :   t/ Î� àÑ ãΝ Íκ ö� n= tã èπ ©9 Ï e%! $# t ø r& $ tΒ (# þθ àÿ É) èO....{  :١١٢[آل عمران. [  

: " جعلت الذلة محیطة بهم مشتملة علیهم فهم فیها كما یكون فى القبة من قال الزمخشرى 
  .)٢(ضربت علیهم أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة الزب كما یضرب الطین على الحائط فیلزمه"

ôMوقال ابن عاشور : "  t/ Î� àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ä' ©! É j‹9 $# èπ uΖ x6 ó¡ yϑ ø9 $# uρ  استعارة مكنیة إذ شبهت "
  .)٣(الذلة والمسكنة فى اإلحاطة بهم واللزوم بالبیت أو القبة یضربها الساكن لیلزمها "

  .)٤(ویالحظ من كالم المفسرین أن " حرف االستعالء دل على اإلحاطة "

<Ü {( ضرب + عن) ورد هذا التركیب فى قوله تعالى :   Ì� ôÒ oΨ sù r& ãΝ ä3Ζ tã t� ò2 Ï e%! $# 
$ ·s øÿ |¹ β r& óΟ çFΖ à2 $ YΒ öθ s% š Ïù Î� ô£ •Β { :٥[الزخرف . [  

: " أى نهملكم فنضرب عنكم الذكر أى نعرض عنكم جانبًا قال صاحب القاموس القویم 
  .)٥(وعدى نضرب بحرف الجر لیفید المجاوزة والترك واإلعراض " "

θ#)  { ( ضرب + من ) وقد ورد هذا التركیب فى قوله تعالى : ç/ Î� ôÑ $$ sù s− öθ sù É−$ oΨ ôã F{ $# 
(#θ ç/ Î� ôÑ $# uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖ t/  {  :١٢[األنفال. [  

نما قصد أبلغ المواضع  قال أبو حیان : " وضرب الكفار مشروع فى كل موضع منهم وإ
وأثبت ما یكون المقاتل ، ألنه إذا عمد إلى الرأس واألطراف كان ثابت الجأش متبصرًا فیما یضع 

ة قتالة ، من سیف ، ورمح ، وغیرهما مما یقع به اللقاء إذ ضرب الرأس فیه أشغل شاغل عن آل
تعطیل القتال من المضروب بخالف سائر  فیه القتال وكثیرًا ما یؤدى إلى الموت وضرب البنان

                                     
  . ٢٦٠ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )١(
  . ١٣٦ص  ١الكشاف ج  )٢(
  . ٥٢٧ص  ١التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٢٦٠ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٤(
  . ٣٩١ص  ١القاموس القویم ج  )٥(



  

  

٥٠١  

  .)١(األعضاء "

ل منهم " (ومن) البتداء الغایة وذكرها فیه نكایة باألعداء وتنصیص على أن هذا الضرب ینا
  .)٢(، وأنه موجه إلیهم "

t  {( ضرب + بـ + على) ورد هذا التركیب مرة واحدة فى قوله :  ø⌠ Î� ôØ u‹ ø9 uρ £ Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 
4’ n? tã £ Íκ Í5θ ãŠ ã_  {  :٣١[ النور. [  

  .)٣(" أى یسدلن البراقع على فتحات ثیابهن تحت العنق وأعلى الصدر "

  .)٤(ستعالء الحقیقى "" والباء لبیان وسیلة الفعل ، و( على) لال

$ {( ضرب + على + فى ) قد ورد هذا التركیب فى قوله تعالى :  oΨ ö/ u� |Ø sù #’ n? tã öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u 

’ Îû É# ôγ s3 ø9 $# š ÏΖ Å™ # YŠ y‰ tã  { :١١[الكهف . [  

: " أى ضربنا علیهم حجابًا یمنع السماع .. والمراد أنمناهم إنامة ثقیلة التنبههم قال األلوسى 
  .)٥(صوات بأن یجعل الضرب على اآلذان كنایة عن اإلنامة الثقیلة "فیها األ

" فالضرب مستعار لمعنى الثقل ، و( على) لالستعالء المعنوى وتفید الداللة على اإلحكام 
  .)٦(كأن الحجاب یغطى على آذانهم "

‰ô {( ضرب + لـ + فى + من ) ورد هذا التركیب فى قوله تعالى :  s) s9 uρ $ oΨ ö/ u� ŸÑ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $#  ÏΒ È e≅ ä. 9≅ sW tΒ  { ]٥٨:الروم. [  

                                     
  . ٤٦٥ص  ٤البحر المحیط ج  )١(
  . ٢٦١ص  ١لكریم وتفاعل المعانى ج القرآن ا )٢(
  . ٣٩١ص  ١القاموس القویم ج  )٣(
   . ٢٦١ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٤(
  . ٢٠٢ص  ٨روح المعانى ج  )٥(
  .  ٢٦٢ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٦(



  

  

٥٠٢  

  .)١(" فالالم لالختصاص ، و(فى) للظرفیة المجازیة، و(من) لبیان الجنس وتفید التنویع "

أن لكل تركیب ملمحًا داللیًا اكتسبه من حرف الجر المصاحب للفعل فى  ومما سبق یظهر
  .)٢(كل مرة كما یظهر من هذا الجدول "

 أثره على الداللة المعجمیة دالته النمط التركیبى الوارد

  إنشاء طریق والمختص به ضرب + لـ

 ذكر المثل والمختص به

 انتقال للداللة

 توجیه للداللة الضرب وأداته ضرب + ب

 انتقال للداللة السیل والتوغل ومكانه ضرب + فى

  انتقال للداللة اإلحاطة والشمول  ضرب + على

  انتقال للداللة الكف واإلعراض  عن ضرب +

الضرب المؤثر مع تحدید الجزء   ضرب + من
 المضروب

  توجیه للداللة

  انتقال للداللة االستتار التام وأداته  ضرب + ب + على

  انتقال للداللة الحجب الشدید وموضعه  ضرب + على + فى

ذكر المثل والمختص به وموضعه   ضرب + ل + من
 مع التنویع

  للداللةانتقال 

***  

                                     
  . ٢٦٢ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )١(
  . ٢٦٢ص  ١ن الكریم وتفاعل المعانى ج القرآ –ینظر هذا الجدول  )٢(



  

  

٥٠٣  

  ضيق  :
  .)١(: " الضاد والیاء والقاف كلمة واحدة تدل على خالف السعة "قال ابن فارس 

  وقد ورد من هذه المادة فى القرآن الكریم فعالن مركبان مع حرف الجر . 

  ضیق ) فالفعل ( ضاق ) ورد فى صورتین .  -( ضاق

ى ثالثة مواضع ومن ذلك قوله :  ( ضاق + بـ ) وقد وردت هذه الصورة فالصورة األولى 
$ {تعالى :  £ϑ s9 uρ ôN u !% y` $ uΖ è= ß™ â‘ $ WÛθ ä9 u û Å› öΝ Íκ Í5 s−$ |Ê uρ öΝ Íκ Í5 % Yæ ö‘ sŒ {  :٧٧[ هود . [  

  .)٢(: " وضاق بشأنهم وبتدبیر أمرهم ذرعه أى طاقته ""قال الزمخشرى  

  .)٣(: " ضاق بهم ذرعًا ، ضاق ذرعه بسببهم أى بسبب مجیئهم "قال ابن عاشور 

  وكالم ابن عاشور یشیر إلى أن الباء هنا للسببیة . 

‰ô {وقال تعالى :  s) s9 uρ ÞΟ n= ÷è tΡ y7 ¯Ρ r& ß,Š ÅÒ tƒ x8 â‘ ô‰ |¹ $ yϑ Î/ tβθ ä9θ à) tƒ {  :٩٧[ الحجر . [  

  .)٤(: " وضیق الصدر : مجاز عن كدر النفس "قال ابن عاشور 

ن الضیق وما یقولون ، فكأن " والباء للسببیة ، غیر أن معنى اإللصاق فیها یربط بقوة بی
  .)٥(الضیق قد نشأ فى صدره بقولهم نفسه "

  : ( ضاق + على ) . والصورة الثانیة 

# {وتكررت هذه الصورة ثالث مرات  ومن ذلك قوله تعالى :  ¨L ym # sŒ Î) ôM s%$ |Ê ãΝ Íκ ö� n= tã 
ÞÚ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ óΟ ßγ Ý¡ àÿΡ r& (# þθ ‘Ζ sß uρ β r& �ω r' yf ù= tΒ z ÏΒ «! $# Hω Î) Ïµ ø‹ s9 Î) 

¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ øŠ n= tæ (# þθ ç/θ çF u‹ Ï9 4 ¨β Î) ©! $# uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §�9   ] . ١١٨[التوبة:  }  #$

ى حتى كانت األرض كالضیقة علیهم ، وذلك أ:" وضیق األرض : استعارة  قال ابن عاشور
  .)٦(التشبیه كنایة عن غمهم وتنكر المسلمین لهم "

                                     
  . ٥٨٣المقاییس ص  )١(
  . ٤٨٦ص  ٣الكشاف ج  )٢(
  . ١٢٤ص  ١٢التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٩١ص  ١٤المصدر السابق ج  )٤(
  . ٧٥ص  ٢القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٥(
  . ٥٣ص  ١١التحریر والتنویر ج  )٦(



  

  

٥٠٤  

: "وهو أیضًا تمثیل للقلق والجزع بإحساسهم بضیق األرض مع قول : د. محمد داود ی
رحابتها وضیق أنفسهم علیهم . وتركیب الفعل مع حرف االستعالء هنا مناسب للسیاق لداللته على 

القهر الذى أصابهم حتى شعروا بأن األرض تضیق علیهم مع رحابتها ، وبأن نفوسهم أیضا   
  .)١(هذا الضیق یقهرهم ویستولى علیهم "تضیق علیهم ، و 

  أما الفعل (ضیق ) فقد ورد فى صورة واحدة وهى ( ضیق + على ) . 

‘•Ÿωuρ £èδρ {وقد وردت هذه الصورة فى قوله تعالى: !$ŸÒ è? (#θ à) ÍhŠŸÒ çG Ï9 £Íκö� n=tã {:٦[الطالق .[  

  .)٢(ألذى ":" والمراد بالتضییق : التضییق المجازى وهو الحرج واقال ابن عاشور 

  .)٣(" وركب مع حرف االستعالء لما فیه من داللة القهر والتسلط "

" تركیب ( ضاق + بـ ) یدل على الضیق وسببه وهذا توجیه للداللة ومما سبق یظهر أن 
المعجمیة . وتركیب ( ضاق + على ) یفید الضیق والواقع علیه وهذا أیضًا توجیه للداللة . أما 

  .)٤(یدل على اإلضرار والواقع علیه وهذا أیضًا توجیه للداللة"تركیب ( ضیق + على ) 

***  

  فـرض :
: " الفرض : قطع الشىء الصلب والتأثیر فیه كفرض الحدید ، وفرض الزند قال الراغب 

  .)٥(والقوس ... "
  : " فرضت الشىء أفرضه فرضًا وفرضته للتكثیر :، أوجبته ...  وفى اللسان

وجل سمى بذلك ألن له معالم وحدودًا .. وفرض اهللا علینا كذا والفرض ما أوجبه اهللا عز 
  .)٦(وكذا وافترض أى أوجب .. "

                                     
  . ٧٥ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )١(
  . ٣٢٧ص  ٢٨التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٧٦ص  ٢القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج )٣(
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة بتصرف )٤(
  . ٤٢١المفردات ص  )٥(
  . ٦٩ص  ٧اللسان ج  )٦(



  

  

٥٠٥  

  وقد ورد الفعل (فرض) فى القرآن الكریم مركبًا مع حرف الجر فى صور متعددة.

 �ω {: ( فرض + لـ ) ورد هذا التركیب أربع مرات ومن ذلك قوله تعالى :  الصورة األولى
yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ β Î) ãΛ ä ø) ¯= sÛ u !$ |¡ Ï iΨ9 $# $ tΒ öΝ s9 £ èδθ �¡ yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ì� øÿ s? £ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Ì� sù  {  :البقرة]

  .)١(]. أى: " تقدروا لهن مهرًا محددًا معلومًا واجبًا "٢٣٦

$ {وقال تعالى :  ¨Β tβ% x. ’ n? tã ÄcÉ< ¨Ψ9$# ôÏΒ 8l t� ym $yϑŠÏù uÚ t� sù ª!$# … (çµ s9 {  :٣٨[األحزاب.[  

  .)٢(ره له"أى قد 

β¨ {: ( فرض +على ) ورد هذا التركیب مرة واحدة فى قوله تعالى :  الصورة الثانیة Î) 

“ Ï% ©! $# uÚ t� sù š� ø‹ n= tã šχ# u ö� à) ø9 $# š‚ –Š !# t� s9 4’ n< Î) 7Š$ yè tΒ {  :٨٥[القصص . [  

  .)٣(" أى أوجب علیك العمل به "
  .)٤(التكلیف" وتركیب الفعل مع حرف االستعالء یدل على ثقل وصعوبة هذا 

�k {: ( فرض + فى) ووردت هذه الصورة فى قوله تعالى :  الصورة الثالثة pt ø: $# Ö� ßγ ô© r& 

×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4  yϑ sù uÚ t� sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø:   ] .١٩٧[البقرة:  } #$

  .)٥(" أى : من عین على نفسه إقامة الحج  "
  .)٦(" أى ألزم نفسه به وذلك بالبدء فى أعماله "

  .)٧(ة الزمانیة ، وتفید الحج بهذه األشهر المعلومات دون غیرها "" وفى للظرفی

‰ôَ◌  {: ( فرض + على + فى ) وردت فى قوله تعالى :  الصورة الرابعة s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ 

$ oΨ ôÊ t� sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& $ tΒ uρ ôM x6 n= tΒ öΝ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& {  :٥٠([األحزاب . [  

                                     
  . ٧٧ص  ٢القاموس القویم ج  )١(
  . ٧٦المصدر السابق نفسه ص  )٢(
  . ٤٢١المفردات ص  )٣(
  . ٣٣٢ص  ٢القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٤(
  .  ٤٢١المفردات ص  )٥(
  . ٧٦ص  ٢القاموس القویم ج  )٦(
  . ٣٣٢ص  ٢القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٧(



  

  

٥٠٦  

" أى : ما أوجبناه علیكم فى شأن نسائكم وعلى لالستعالء المعنوى (وفى) للظرفیة المجازیة 
")١(.  

لنا أثر حرف الجر فى داللة الفعل ( فرض) " فتركیب ( فرض + ل) یفید ومما سبق یظهر 
  بیان الحكم الشرعى ویفید إیجاب الصداق .  

  و( فرض + على) یفید اإللزام والملزوم به . 

  ض + فى) یفید اإللزام وزمانه . و( فر 

  )٢(و( فرض + على + فى) یفید إیجاب الحكم وزمانه "

***  

  نـظر :
: " النون والظاء والراء أصل صحیح یرجع فروعه إلى معنى واحد ، وهو قال ابن فارس  

  .)٣(نظر إلیه إذا عاینته"أتأمل الشىء ومعاینته ثم یستعار ویتسع فیه فیقال : نظرت إلى الشىء 

: " النظر تقلیب البصر والبصیرة إلدراك الشىء ورؤیته ، وقد یراد به التأمل وقال الراغب 
  .)٤(والفحص ، وقد یراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الرویة .. "

وقد ورد من هذه المادة فى القرآن الكریم فعالن مركبان مع حرف الجر هما ( نظر ، أنظر) 
  ین موضعًا من القرآن الكریم وذلك فى عدة صور : وقد ركبا فى اثنین وعشر 

: ( نظر إلى ) وذلك فى سبعة عشر موضعًا من القرآن الكریم ومن ذلك قوله الصورة األولى 
 ö�ÝàΡ$$sù 4’n<Î) š�ÏΒ$yèsÛ š�Î/#u�Ÿ°uρ öΝs9 ÷µ̈Ζ|¡tFtƒ ( ö�ÝàΡ$#uρ 4’n<Î) š‚Í‘$yϑÏm š�n=yèôfuΖÏ9uρ Zπtƒ#u  {تعالى : 

ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö�ÝàΡ$#uρ †n<Î) ÏΘ$sàÏèø9$# y#ø‹Ÿ2 $yδã”Å³⊥çΡ §ΝèO $yδθÝ¡õ3 tΡ $Vϑóss9 {   :٢٥٩[البقرة. [  

                                     
  . ٣٣٢ص  ٢لقرآن الكریم وتفاعل المعانى ج ا )١(
  . بتصرف ٣٣٣ینظر : المصدر السابق نفسه ص  )٢(
  . ٩٩٧المقاییس ص  )٣(
  . ٥٥٣ردات ص المف )٤(



  

  

٥٠٧  

  .)١(أى : " صوب بصره إلیه "

و(إلى)  )٢(: " یقال نظرت إلى كذا إذا مددت طرفك إلیه رأیته أو لم تره"وقال الراغب 
  .)٣(الغایة المكانیة وأكثر تركیب هذا الفعل معها "

  : ( نظر + فى) وقد وردت هذه الصورة مرتین : الصورة الثانیة 

�t {قال تعالى :  sà oΨ sù Zο t� ôà tΡ ’ Îû ÏΘθ àf –Ψ9   ] .٨٨[الصافات: } #$

  . )٤(" أى تأمل فیها وفكر أمام قومه فحثهم على النظر والتفكیر"

óΟ {وقال تعالى :  s9 uρ r& (#ρã� ÝàΖtƒ ’Îû ÏNθ ä3 n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ...{  :١٨٥[األعراف. [  

  .)٥(أى " هل عموا ولم ینظروا ولم یتأملوا لم یفكروا "

فحرف الجر " (فى) للظرفیة المكانیة ویختلف هذا التركیب عن ( نظر إلى ) ألن حرف 
  .)٦(الظرفیة یدل على عمق النظر والتأمل بینما تدل (إلى) على مجرد النظر دون عمق أو تأمل"

Ν {نظر + من) وقد وردت هذه الصورة فى قوله تعالى : : ( الصورة الثالثة  ßγ1 t� s? uρ 

tβθ àÊ t� ÷è ãƒ $ yγ øŠ n= tæ š Ïè Ï±≈ yz z ÏΒ É eΑ —%! $# šχρ ã� ÝàΖ tƒ  ÏΒ >∃ ö� sÛ < c’ Å∀ yz  {  :٤٥[الشورى [  

" یختلف هذا عن سابقیه لتركیبه مع حرف ابتداء الغایة أى مبدأ النظر وبدایته ولذلك 
  .)٧(صار ، ولیس الشىء المبصر"فمجرور (من) هو أداة اإلب

{: ( أنظر + إلى ) وردت هذه الصورة فى ثالثـة مواضـع قال تعالى : الصورة األخیرة  tΑ$ s% 

                                     
  . ٢٧٢ص  ٢القاموس القویم ج  )١(
  . ٥٥٣المفردات ص  )٢(
  . ٣٢ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٣(
  . ٢٧٢ص  ٢القاموس القویم ج  )٤(
  . ٢٧٢ص  ٢القاموس القویم ج  )٥(
  . ٣٢ص  ٢القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٦(
  . ٣٣المصدر السابق نفسه ص  )٧(



  

  

٥٠٨  

É b> u‘ þ’ ÎΤ ö� ÏàΡ r' sù 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ { :٣٦[الحجر . [  

  .)١(أى  " أمهلنى وأخر حسابى وعقابى إلى یوم القیامة "

  .)٢(انیة ، وتخصص الفعل بمجرورها "" و(إلى) النتهاء الغایة الزم

أن " حرف الجر قد أضفى على الفعل ملمحًا داللیًا فى كل مرة ووجه ومما سبق یظهر 
ى ) یفید النظر ومكانه و ( نظر + من فداللته " ( فنظر + إلى ) یفید النظر وغایته ، و(نظر + 

  .)٣(زمانه"ظر + إلى ) یفید اإلمهال و ن) یفید النظر وابتداء غایته و ( أ

***  

  وضـع:
  .)٤(: " الواو والضاد والعین أصل واحد یدل على الخفض للشىء وحطه "قال ابن فارس  

  وقد ورد الفعل (وضع) فى السیاق القرآنى مركبًا مع حرف الجر فى صور متعددة . 

: ( وضع + لـ ) وتكررت هذه المصاحبة فى ثالثة مواضع من القرآن الكریم  الصورة األولى
uÚ {ومن ذلك قوله تعالى : ،  ö‘ F{ $# uρ $ yγ yè |Ê uρ ÏΘ$ tΡ F| Ï9 {  :١٠[الرحمن  . [  

: ومعنى (وضعها) خفضها لهم أى جعلها تحت أقدامهم وجنوبهم لتمكینهم قال ابن عاشور 
  .)٥(من االنتفاع بها بجمیع ما لهم فیها من منافع ومعالجات "

  .)٦(" والالم لالختصاص " "

$ {ضع + عن) ووردت هذه الصورة مرتین منها قوله : : ( و  والصورة الثانیة uΖ ÷è |Ê uρ uρ 

                                     
  . ٢٧٣ص  ٢القویم ج  القاموس )١(
  . ٣٣ص  ٢القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٢(
  . ینظر : المصدر السابق نفسه بتصرف )٣(
  . ١٠٥٥المقاییس ص  )٤(
  . ٢٤١ص  ٢٧التحریر والتنویر ج  )٥(
  .  ٤٢٠ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٦(



  

  

٥٠٩  

š�Ζ tã x8 u‘ ø— Íρ  { :٢[ الشرح. [  

" أى أزلنا عنك همك وغمك وخففنا عنك أعباء الرسالة أو غفرنا لك ذنبك الذى أتعبك ألنك 
  .)١(كنت تراه ذنبًا لشدة قربك من اهللا فترى الصغیرة فى حقه كبیرة "

مناسب لهذا السیاق لما یدل علیه من إزالة كاملة ، وانفصال تام لكل " وحرف المجاوزة هنا 
  .)٢(األوزار "

ßì {وكذلك فى قوله تعالى :  ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u� ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ  ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ ...{ 
  ] . ١٥٧[األعراف: 

ات التى هى كاإلصر : " فاستعیر ( ویضع عنهم ) هنا إلى إزالة التكلیفقال ابن عاشور 
  .)٣(واألغالل فیشمل الوضع معنى النسخ "

  : ( وضع + من ) . أما الصورة الثالثة 

...  {وقد وردت هذه الصورة  فى قوله تعالى :  Ï iΒ È≅ ö7 s% Íο 4θ n= |¹ Ì� ôf xÿ ø9 $# t Ïn uρ 
tβθ ãè ŸÒ s? Ν ä3 t/$ u‹ ÏO z Ï iΒ Íο u�� Îγ ©à9 $# . ÏΒ uρ Ï‰ ÷è t/ Íο 4θ n= |¹ Ï !$ t± Ïè ø9   ] . ٥٨لنور: [ا } #$

  .)٤(: " أى وحین تخلعون ثیابكم التى تلبسونها فى النهار وتحطونها عنكم " قال األلوسى

) یفید لأن مصاحبة حرف الجر للفعل وضع قد أثر فى داللته " فتركیب (وضع + مما سبق یظهر و
  . الخفض والتمهید والمختص به وهذا فیه توجیه للداللة 

  إلسقاط واإلزالة وهذا فیه انتقال للداللة . وتركیب ( وضع + عن) یفید ا

وتركیب ( وضع + من) یفید التخفف من المالبس وخلعها وزمن ذلك ، وهذا فیه انتقال 
  .)٥(للداللة "

                                     
  . ٣٤٢ص  ٢القاموس القویم ج  )١(
  . ٣٤٢ص  ٢اعل المعانى ج القرآن الكریم وتف )٢(
  . ١٣٦ص  ٩التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٤٠٣ص  ٩روح المعانى ج  )٤(
  . بتصرف  ٤٢١ص  ١ینظر : القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٥(



  

  

٥١٠  

***  

  

  وقـع :
: " الواو والقاف والعین أصل واحد یرجع إلیه فروعه ، یدل على سقوط قال ابن فارس  

  .)١(شىء "

  .)٢(بوت الشىء وسقوطه ":" الوقوع ثوقال الراغب 

أوقع ) األول الزم ،  –وقد ورد فى القرآن الكریم فعالن مركبان مع حرف الجر ( وقع 
والثانى متعد وقد ركبا فى تسعة مواضع من القرآن الكریم ، وذلك فى صور متعددة . ویالحظ أن 

  المصاحب له . الفعل ( وقع) ورد مصاحبًا لحرف الجر فى ثمانیة مواضع وقد تنوع حرف الجر 

  " ( وقع +ل ) . الصورة األولى 

# {وتكرر هذا فى موضعین قال تعالى :    sŒ Î* sù … çµ çF ÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ xÿ tΡ uρ ÏµŠ Ïù  ÏΒ  Çrρ •‘ 
(#θ ãè s) sù … çµ s9 t Ï‰ Éf≈ y™  { :٧٢ـ ص:  ٢٩[الحجر  . [  

  . )٣(: " أى خروا له ساجدین وهو سجود تحیة وتكریم ال سجود عبادة "قال القرطبى 

. )٤(: " أى خروا له ساجدین فى سرعة كما یقع الشىء سریعًا من علو"وفى القاموس القویم 
  .)٥("والالم لالختصاص تخصص الفعل بمجرورها "

 tΒuρ ólã�øƒs† .ÏΒ {( وقع + على) وردت هذه الصورة أربع مرات قال تعالى :  الصورة الثانیة
ÏµÏF÷�t/ #·�Å_$yγãΒ ’n<Î) «!$# Ï&Î!θß™u‘uρ §ΝèO çµø.Í‘ô‰ãƒ ßNöθpRùQ$# ô‰s)sù yìs%uρ …çνã�ô_r& ’n?tã «!$# {  :١٠٠[النساء  . [  

                                     
  . ١٠٦٢المقاییس ص  )١(
  . ٦٠٢المفردات ص  )٢(
  . ٢٤ص  ١٠الجامع للقرطبى ج  )٣(
  . ٣٥١ص  ٢القاموس القویم ج  )٤(
  . ٤٢٢ص  ١رآن الكریم وتفاعل المعانى ج الق )٥(



  

  

٥١١  

  .)١(: " أى وجب ثوابه علیه وحقیقة الوجوب : الوقوع والسقوط" قال الزمخشرى

  .)٢(" واستعار الوقوع الذى هو من صفات األجرام لثبوت األجر "

$ {وقال تعالى :  £ϑ s9 uρ yì s% uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ â“ ô_ Ì h�9 $# (#θ ä9$ s%  y›θ ßϑ≈ tƒ äí ÷Š $# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ $ yϑ Î/ y‰ Îγ tã 
x8 y‰Ζ Ïã{ ]٣(] . والمعنى : أى " نزل علیهم العذاب "١٣٤ألعراف: ا(.  

# {وقال تعالى :  sŒ Î) uρ yì s% uρ ãΑ öθ s) ø9 $# öΝ Íκ ö� n= tã  {  :٨٢[ النمل . [  

  .)٤(: " أى وجب العذاب والوعید علیهم " وقال الطبرسى

  .)٥(ل حرف الجر (على) هنا مناسب للسیاق ؛ ألن العذاب هیمن علیهم وقهرهم "واستعما

  .)٦(] . أى : تسقط"٦٥[الحج: }... #$}à7Å¡ôϑãƒuρ u!$yϑ¡¡9$# βr& yìs)s? ’n?tã ÇÚö‘F  {وقال تعالى : 

$tΑ {: ( وقع + على + من ) ووردت هذه الصورة فى قوله تعالى : الصورة الثالثة  s% ô‰ s% 
yì s% uρ Ν à6 ø‹ n= tæ  Ï iΒ öΝ ä3 Î n/ §‘ Ó§ ô_ Í‘ ë= ŸÒ xî uρ {  :٧١[األعراف . [  

: " أى حق علیكم ووجب أو قد نزل علیكم : جعل المتوقع الذى البد من  قال الزمخشرى
  .)٧(نزوله بمنزلة الواقع .. "

  .)٨(والحرف " (على) لالستعالء و (من) لبیان اتجاه الفعل وابتداء غایته "

yì {وقع + على + ب) ووردت فى قوله تعالى : : (  الصورة الرابعة s% uρ uρ ãΑ öθ s) ø9 $# Ν Íκ ö� n= tã 
$ yϑ Î/ (#θ ßϑ n= sß ôΜ ßγ sù Ÿω tβθ à) ÏÜΖ tƒ  { :٨٥[النمل . [  

  .)١(" أى وجب العذاب علیهم "

                                     
  . ٤٨٣ص  ١الكشاف ج  )١(
  . ٣٥٢ص  ٣البحر المحیط ج  )٢(
  . ١٣٦تنویر المقیاس البن عباس ص  )٣(
  . ٣١٩ص  ٧مجمع البیان ج  )٤(
  . ٤٢٣ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٥(
  . ١٤٥ألفاظ أدوات العذاب فى الدنیا فى اآلیات القرآنیة ص  )٦(
  . ١٦٦ص  ٢الكشاف ج  )٧(
  . ٤٢٣ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٨(



  

  

٥١٢  

  .)٢(" و (على) لالستعالء المعنوى ، والباء للسببیة أى بسبب ظلمهم  "

$ {الجر ( فى ) وذلك فى قوله تعالى :  أما الفعل (أوقع ) فقد ورد مركبًا مع حرف yϑ ¯Ρ Î) 
ß‰ƒ Ì�ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷� t/ nο uρ≡ y‰yè ø9$# u !$ ŸÒøó t7 ø9$# uρ ’Îû Ì� ÷Κ sƒø:$# Î� Å£ ÷� yϑ ø9$# uρ {  :٩١[ المائدة .[  

  .)٣(أى : " یرید أن یبث بینكم العداوة والبغضاء فى أوقات شرب الخمر ولعب المیسر " 

للظرفیة المجازیة ، أى جعل الخمر والمیسر موضعًا لحدوث العداوة والبغضاء . " و(فى) 
معنى السببیة ، أى : بسبب الخمر والمیسر وكال المعنیین : الظرفیة  –هنا  –كما تحتمل (فى) 

  .)٤(والسببیة مناسب لسیاق الكالم"

حرف الجر أثره فى لنا تنوع داللة الفعل ( وقع) فى القرآن الكریم وكان لومما سبق یظهر 
  .’ ذلك 

فتركیب " ( وقع + ل) یفید السقوط والمختص به وهذا فیه  توجیه  للداللة المعجمیة ، 
وتركیب ( وقع + على ) یفید الوجوب ونزول العذاب وهذا فیه انتقال للداللة . كما أفاد هذا 

  التركیب معنى السقوط أیضًا . 

عذاب ومصدره وهذا فیه انتقال للداللة . وتركیب وتركیب ( وقع + على + من ) یفید نزول ال
  ( وقع + على + ب ) یفید الوجوب وسببه . 

حداثها مع بیان موضعها أو سببها "   .)٥(وتركیب ( أوقع + فى ) یفید بث العداوة وإ

***  

  

  

                                     
  . ٣٢٢ص  ٧مجمع البیان ج  )١(
  . ٤٢٣ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٢(
  . ٣٥١ص  ٢القاموس القویم ج  )٣(
  . ٤٢٤ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٤(
  . لصفحة بتصرفینظر :، المصدر السابق نفسه نفس ا )٥(



  

  

٥١٣  

  

  

  

  

  المبحث الثانى 

  األفعال التى اختصت بحروف جر بعينها  فى القرآن الكريم 

  )  ( األفعال المختصة

وبعد الجولة السالفة مع نماذج من األفعال التى تنوعت معها حروف الجر ، أتناول فى هذه 
السطور بعض األفعال التى تبرز نوعًا آخر من األفعال التى ترتبط بحروف الجر فى القرآن الكریم 

ى غیره ، وهى األفعال التى لم تأت فى السیاق القرآنى إال مصحوبة بحرف جر بعینه لم تتعداه إل
  ومنها : "األفعال المختصة "  . محمد داودوهى التى أطلق علیها د

  أبـق :

  .)١(قًا وأبق یأبق إذا هرب "ا: " یقال : أبق العبد یأبق إباقا وأبق یأبق إبقال الراغب 

:، هرب العبید وذهابهم من غیر خوف وال كد عمل ابن سیده :  اإلباق: وقال ابن منظور 
باقًا ، فهو آبق ... وأبق وتأبق : استخفى ثم ذهب .. "أبق یأبق ویأبق أبق   .)٢(ًا وإ

 {وقد ورد هذا الفعل مصاحبًا لحرف الجر ( إلى ) فى تركیب ( أبق + إلى) وذلك فى قوله تعالى : 
¨βÎ)uρ }§çΡθãƒ zÏϑs9 tÎ=y™ö�ßϑø9$# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) t,t/r& ’n<Î) Å7ù=àÿø9$# Èβθßsô±yϑø9$# {  :١٤٠،  ١٣٩[الصافات . [  

: " أى فر من قومه إلى السفینة المملوءة من الناس واألحمال خوفًا من أن قال الطبرسى 
  .)٣(ینزل العذاب بهم وهو مقیم فیهم  "

  .)٤(ر عن الهروب باإلباق إذ هو عبد اهللا خرج فارًا من غیر إذن من اهللا "ب: " وعوقال أبو حیان 

لم یهرب من أحد ، بل فر بدینه  –یه السالم عل –: " فلما كان یونس  یقول د. محمد داود
                                     

  . ١٢المفردات ص  )١(
  . ٥٣ص  ١اللسان ج  )٢(
  . ٢٥٦ص  ٨مجمع البیان ج  )٣(
  . ٣٥٩ص  ٧البحر المحیط ج  )٤(



  

  

٥١٤  

إلى مكان آخر ، فقد استعمل حرف انتهاء الغایة ، للداللة على الوجهة التى انطلق إلیها ال التى 
وعلى هذا فإن حرف الجر ( إلى ) قد ساعد على توجیه داللة الفعل وأضفت علیه  )١(خرج منها "

  .)٢(ملمح " الهروب إلى مالذ "

  اجتث : 

  .)٣(" جثثت الشىء واجتثثته إذا قلعته "ابن فارس  قال

: " جث الشىء جثًا :، قطعه أو أقلعه من جذوره واجتثه : استأصله القویم   وفى القاموس
  .)٤(أو اقتلعه"

وقد ورد هذا الفعل مركبًا مع حرف الجر ( من ) فى تركیب ( اجتثت + من) وذلك فى قوله 
≅ã {تعالى :  sV tΒ uρ >π yϑ Î= x. 7π sW� Î7 yz >ο t� yf t± x. >π sV� Î6 yz ôM ¨V çG ô_ $#  ÏΒ É− öθ sù ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ $ yγ s9  ÏΒ 

9‘# t� s% {  :٢٦[ابراهیم . [  

واجتثت أى اقتلعت جثها بنزع األصول وبقیت فى غایة الوهى والضعف  قال أبو حیان: "
ة التى یظن فتقلبها أقل ریح ، فالكافر یرى أن بیده شیئًا وهو ال یستقر وال یغنى عنه كهذه الشجر 

  .)٥(بها على بعد الجاهل أنها شىء نافع وهى خبیثة الجنى غیر نافعة "

وقد ساعد حرف الجر ( من ) على توجیه داللة الفعل هنا وساعد فى تأكید داللة (االقتالع 
  التام للجذور ) وبیان زوالها واستئصالها . 

وذكر الجار والمجرور للمبالغة " و( من) البتداء الغایة وبیان الجهة  یقول د. محمد داود :
  .)٦(فى زوالها فلم یعد لها وجود فوق األرض تنفیرا من الكلمة الخبیثة ومآلها النفس "

***  

  تجافى :
                                     

  . ٨٧ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )١(
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٢(
  . ١٨٦المقاییس ص )٣(
  . ١١٧ص  ٢القاموس القویم ج )٤(
  . ٤١٢ص  ٥یط ج البحرالمح )٥(
  . ١٢٩ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٦(



  

  

٥١٥  

: " .. وجفا جنبه عن الفراش وتجافى : نبا عنه ولم یطمئن علیه . وجافیت جنبى قال ابن منظور
فا عنه ، وجفا السرج عن ظهر الفرس وأجفیته أنا عن الفراش فتجافى ، وأجفیت القتب عن ظهر البعیر فج

  .)١(إذا رفعته عنه ، وجافاه عنه فتجافى ، وتجافى جنبه عن الفراش أى نبا.."

 {وقد ورد الفعل مركبًا مع حرف الجر (عن)  فىتركـیب ( تجافى + عن) وذلك فى قوله تعالى: 
4’ nû$ yf tF s? öΝ ßγ ç/θ ãΖ ã_ Ç tã Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ öΝ åκ ®5 u‘ $ ]ù öθ yz $ Yè yϑ sÛ uρ {  : ١٦[السجدة. [  

  .)٢(أى : تتباعد عن المضاجع المریحة رغبة فى قیام اللیل للتهجد هللا خوفًا منه وطمعًا فى رحمته"

وحرف الجر (عن ) یفید المجاوزة " وهو معنى یناسب داللة الفعل ؛ ألن التباعد یقتضى تجاوز 
  )٣(المضجع واالنصراف عنه"

***  

  حرض  :
نه فى األصل أ: " والتحریض : الحث على الشىء بكثرة التزیین وتسهیل الخطب فیه كقال الراغب 

  .)٤(إزالة الحرض ، والحرض ماال یعتد به وال خیر فیه "

" والتحریض : التحضیض . قال الجوهرى : التحریض على القتال والحث وقال ابن منظور : 
  .)٥(واإلحماء علیه "

$ {) مركبًا مع حرف الجر (على) فى قوله تعالى :  وقد ورد الفعل ( حرض pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ÇÚ Ì h� ym 
š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ’ n? tã ÉΑ$ tF É) ø9   ] . ٦٥[ األنفال:  } #$

ویالحظ أن حرف الجر (على) هنا " لالستعالء المعنوى ؛ ألن الترغیب فى القتال یحتاج إلى قوة 
  .)٦(القتال متمكن منه " بحیث یشعر سامع هذا التحریض أنه قادر على

  وقد دل الفعل (حرض + على ) على الحث والترغیب وموضوعه وهذا فیه توجیه لداللة الفعل .

***  

  حرك  :

                                     
  . ١٥٨ص  ٢اللسان ج  )١(
  . ١٢٥ص  ١القاموس القویم ج  )٢(
  . ١٣٦ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٣(
  . ١٢٨،  ١٢٧المفردات ص  )٤(
  . ٣٩٨ص  ٢اللسان ج  )٥(
  . ٥٢٤ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٦(



  

  

٥١٦  

  .)١(: " الحركة ضد السكون ، حرك یحرك حركة وحركًا وحركه فتحرك "قال ابن منظور

  .)٢(: " حركه ، أخرجه من سكونه ، وجعله متحركًا "وفى القاموس القویم 

وقد ورد الفعل (حرك) فى القرآن الكریم مرتبطًا بحرف الجر ( الباء ) فى تركیب (حرك + ب 
Ÿω õ8 {) وذلك فى قوله تعالى :  Ì h� pt éB  Ïµ Î/ y7 tΡ$ |¡ Ï9 Ÿ≅ yf ÷è tG Ï9 ÿ Ïµ Î/ { :١٦[القیامة. [  

فظه فأمره " وكان الرسول صلى اهللا علیه وسلم یحرك لسانه بالكلمة أثناء تلقیه الوحى حرصًا على ح
  . )٣(اهللا بالسكوت حتى تنتهى العبارة أو اآلیة وضمن له حفظه وجمعه فى صدره وبیانه"

والمدقق فى مصاحبة حرف الجر وهو (الباء) یرى تناسبه مع سیاق اآلیة وذلك ألن "الباء 
  . )٤(لإللصاق  المعنوى والمصاحبة معًا : أى ال تتعجل قراءة القرآن قبل انقضاء الوحى " "

***  

  حض  :

: " الحض : ضرب من الحث فى السیر والسوق وكل شىء والحض أیضًا: قال ابن منظور
  .)٥(أن تحثه على شىء ال سیر فیه وال سوق .. والحض : الحث على الخیر"

وقد ورد الفعل مركبًا مع حرف الجر ( على) وذلك فى صورتین ( حض + على ) وذلك فى 
Ÿω {: ىقوله تعال uρ �Ù çt s† 4’ n? tã ÏΘ$ yè sÛ È Å3 ó¡ Ïϑ ø9   ] . ٣، الماعون :  ٣٤[الحاقة: } #$

Ÿω {وفى صورة ( تحاض + على) وذلك فى قولـه تعالى:  uρ šχθ ‘Ò ¯≈ pt rB 4’ n? tã ÏΘ$ yè sÛ 
È Å3 ó¡ Ïϑ ø9   ] . ١٨[الفجر: } #$

وحرف الجر " (على) لالستعالء المعنوى ؛ ألن الحاض على الشىء بمثابة اآلمر به ، 
.ال سیما أن األمر ال یأتى إال من )٦(وة وتمكن یشعر بهما حرف االستعالء "واألمر یحتاج إلى ق

  األعلى لألدنى . وهذا التركیب یدل على الحث وموضوعه وهذا توجیه لداللة الفعل .

***  
                                     

  . ٤٠٨ص  ٢اللسان ج  )١(
  . ١٥٠ص  ١ج  القویمالقاموس  )٢(
  . ١٥٠ص  ١ج  القویمالقاموس  )٣(
  . ١٥٢ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٤(
  .  ٤٨٩ص  ٢اللسان ج  )٥(
  . ٥٢٥ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٦(



  

  

٥١٧  

  حف  :
: " حف القوم بالشىء وحوالیه یحفون حفا وحفوة وحففوه :، أحدقوا به وأطافوا قال ابن منظور

  .)١(ا "وعكفوا واستدارو 

  {وقد ورد الفعل (حف)  فى القرآن الكریم فى تركیب ( حف + ب ) وذلك فى قوله تعالى: 
ñU Î� ôÑ $# uρ Μ çλ m; Wξ sW ¨Β È ÷ n= ã_ §‘ $ uΖ ù= yè y_ $ yϑ Ïδ Ï‰ tn L{ È ÷ tF ¨Ζ y_ ô ÏΒ 5=≈ uΖ ôã r& % m„ à…≈ oΨ øÿ xÿ ym uρ 9≅ ÷‚ uΖ Î/ 

$ uΖ ù= yè y_ uρ $ yϑ åκ s] ÷� t/ % Yæ ö‘ y— { :٣٢[الكهف  . [  

  .)٢(هما "یجانب أىبهما مطیفة بحفافیهما  ة: " أى جعلنا النخل محیطى قال األلوس

" والباء لإللصاق الحقیقى . وكأن النخل ملتصق بالجنتین یحمیهما من العواصف وغیرهما 
  .)٣(من المضار ، فأفادت الباء معنى الرعایة والعناء"

***  

  صدف  :
  .)٤(: " صدف عنه أعرض إعراضًا شدیدًا "قال الراغب

: " الصدوف : المیل عن الشىء . وأصدفنى عنه . كذا وكذا أى أمالنى .  قال ابن منظور
ابن سیده : صدف عنه یصدف صدفًا وصدوفًا : عدل . وأصدفه عنه : عدل به وصدف عنى أى 

  .)٥(أعرض "

وقد ورد الفعل  (صدف) مركبًا مع حرف الجر (عن) وذلك فى تركیب (صدف + عن) 
ô {:  وذلك فى قوله تعالى yϑ sù ÞΟ n= øß r&  £ϑ ÏΒ z> ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# t∃ y‰ |¹ uρ $ pκ ÷] tã 3 “ Ì“ ôf uΖ y™ 

t Ï% ©! $# tβθ èù Ï‰ óÁ tƒ ô tã $ uΖ ÏG≈ tƒ# u u þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ èù Ï‰ óÁ tƒ {  :١٥٧ٍ[األنعام . [  

ى المجاوزة وهذه الداللة یناسبها حرف الجر (عن) لما فیه من معن )٦(أى : " أعرض عنها "

                                     
  . ٥١٤ص  ٢اللسان ج  )١(
  . ٢٦١ص  ٨روح المعانى ج  )٢(
  . ١٥٤ص  ١ن الكریم وتفاعل المعانى ج القرآ)٣(
  . ٣١٠المفردات ص  )٤(
  . ٢٩٧ص  ٥اللسان ج  )٥(
  . ٣٧١ص  ٢القاموس القویم ج )٦(



  

  

٥١٨  

.  

***  

  

  قبس :

واقتبس منها : أخذ منها .’ أوقدها أو أخذها لینتفع بها  –من باب ضرب  –قبس النار " 
  .)١("جزءًا والجزء المأخوذ یسمى قبسًا ، والقبس : الشعلة أو الجمرة 

وقد ورد الفعل (اقتبس ) فى القرآن الكریم مركبًا مع حرف الجر (من) فى تركیب (اقتبس + 
tΠöθ {وذلك فى قوله تعالى :  من ) tƒ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# àM≈ s)Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9$# uρ š Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ tΒ#u $tΡρã� ÝàΡ$# 

ó§Î6 tG ø)tΡ  ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ Ÿ≅ŠÏ% (#θ ãèÅ_ ö‘$# öΝ ä. u !# u‘uρ (#θ Ý¡ Ïϑ tFø9 $$sù # Y‘θ çΡ z> Î� ÛØsù {  :١٣[الحدید. [  

  .)٢(والمعنى "  أى نأخذ منه شیئًا یضىء ظلماتنا "

هنا ألن لألخذ غایة یبدأ منها ، فهى  ا" ومن للتبعیض ، ومعنى ابتداء الغایة الیزال موجود
  . )٣(تحتمل الداللتین معًا "

  نفش " 

  : " النون والفاء والشین أصل صحیح یدل على انتشار ... قال ابن فارس 

  .)٤(" ونفشت اإلبل : ترددت وانتشرت بال راع ..

فى السیاق القرآنى مركبًا مع حرف الجر فى تركیب ( نفش + فى) وذلك وقد ورد الفعل (نفش) 
…yŠ {تعالى : فى قوله  ãρ# yŠ uρ z≈ yϑ øŠ n= ß™ uρ øŒ Î) Èβ$ yϑ à6 øt s† ’ Îû Ï^ ö� pt ø: $# øŒ Î) ôM t± xÿ tΡ ÏµŠ Ïù ãΝ oΨ xî 

ÏΘ öθ s) ø9   ] . ٧٨نبیاء: [األ } ◌ِ #$

  .)٥(النفش االنفالت للرعى لیًال ": " فمعنى ( نفشت فیه) دخلته لیًال ، قالوا : و  قال ابن عاشور

                                     
  . ٩٦ص  ٢القاموس القویم ج  )١(
  . المصدر السابق نفسه )٢(
  . ٣٠٦ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )٣(
  . ١٠٠٣المقاییس ص  )٤(
  . ١١٦ص  ١٧التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٥١٩  

ویالحظ أن حرف الجر ( فى) الذى یدل على الظرفیة فى هذه اآلیة یدل على أن "الغنم 
  )١("نالت من الزرع حتى كادت تأتى علیه بتوغلها وانتشارها فیه 

                                     
  . ٤٠٢ص  ١القرآن الكریم وتفاعل المعانى ج  )١(



  

  

٥١٩  

  

  

  

  خامسالباب ال
  الفروق اللغوية     المصاحبة اللغوية وأثرها فى قضية   

  فى القرآن الكريم                                   
  على : ملتويش  

  تمهيد عن أثر المصاحبة اللغوية فى إثبات الفروق اللغوية       
  بين األلفاظ  المترادفة .        

  :وفصل بعنوان             

     دراسة تطبيقية ألثر المصاحبة فى إثبات الفروق اللغوية بين      
  األلفاظ المترادفة فى القرآن الكريم       
  

  

  

  

  تمهيـد

  أثر المصاحبة اللغوية فى إثبات الفروق اللغوية بين األلفاظ المترادفة :

رادف فى اللغة من القضایا التى خاض فیها العلماء قضیة الترادف فمنهم من أید وقوع الت



  

  

٥٢٠  

  .)١(ومنهم من أنكر ذلك "

فمنهم من أید وقوع الترادف فى  )٢(وانتقل هذا الخالف فى القضیة ذاتها بالنسبة للقرآن الكریم 
  القرآن الكریم ومنهم من أنكر ذلك . 

وال أرید أن أخوض فى غمار هذا الخالف فقد كثر حدیث العلماء والباحثین فى هذه القضیة 
  ار ما ذكروه . وال مجال لتكر 

وما أرید أن أنوه إلیه فى هذا المقام هو أن المصاحبة یمكن أن تكون عونًا لنا وبرهانًا فى 
أن كل لفظ فى القرآن الكریم له داللته الخاصة به " إذ الكلمة القرآنیة منتقاة بدقة متناهیة ،  إثبات

الئق بها ، بما ال یجعل أى ستواء كل كلمة فى محلها الاوموضوعة فى سبك رائع قوى یظهر معه 
كلمة أخرى من األلفاظ المقاربة لها فى المعنى ، تقوم مقامها ، وتؤدى كامل معناها بصوره وظالله 

  .)٣(وبروعته وجماله "

فإن اقتران الكلمة بكلمة أخرى یكون فاصًال فى قضیة الترادف فكما هو معلوم هناك كلمات 
ل أن تأتى معها كلمات أخرى فیكون هذا حدًا فاصًال بین تقبل أن تأتى مع كلمات بعینها وال تقب

  الكلمات التى یظن أنها من قبیل الترادف . 

كذلك إذا اقترن لفظان ویشتركان فى قدر معین من المعنى فورودهما معًا أكبر دلیل على أن 
طرق التى توصل كًال منهما یحمل داللة بعینها أرادها القرآن الكریم والیتم المعنى إال بها . فمن ال

إلى الفصل بین األلفاظ التى یظن أنها من باب الترادف " تتبع الكلمة القرآنیة ودورانها فى األسلوب 
البیانى المعجز ، لمعرفة السیاق الذى ترد فیه ، واأللفاظ التى یغلب اقترانها بها ، وهذا یهدینا إلى 

  .)٤(إدراك ما تختص به من معنى"

                                     
، وفصول فى فقه العربیة د. رمضان عبد التواب ص  ٤٠٥:  ٤٠٢ص  ١ینظر : المزهر للسیوطى ج  )١( 

  . ومابعدهما ٣١٠،  ٣٠٩
  ومابعدها . ١٩٦حاكم مالك لعیبى ص  –وینظر : الترادف فى اللغة     

لباب الثالث من الكتاب ینظر : الفروق اللغویة وأثرها فى تفسیر القرآن الكریم د. محمد عبد الرحمن الشایع ا )٢(
  . یتحدث عن هذه القضیة بالتفصیل 

  . ١٧٣المصدر السابق ص  )٣(
  . ١٧٨الفروق اللغویة ألبى هالل ص  )٤(



  

  

٥٢١  

إثبات الفروق اللغویة فى القرآن الكریم ، إذا جاءت فى صورة  ویتجلى دور المصاحبة فى
ابن المعطوف والمعطوف علیه فاألصل التغایر فى المعنى بین المتعاطفین . وقد أشار إلى ذلك 

حیث یرى أن " عطف الشىء على الشىء فى القرآن الكریم وسائر الكالم یقتضى مغایرة  تیمیة
وهذا سیتضح من خالل  )١(شتركا فى الحكم الذى ذكر لهما "بین المعطوف والمعطوف علیه وأن ی

  النماذج التى تمت دراستها فى هذا الفصل . 

هو أن المصاحبة اللغویة یمكن عدها كأحد الطرق التى  ومن الجدیر بالذكر فى هذا المقام
یتم بها الفصل فى قضیة الترادف ولكن لیست هى الطریقة الوحیدة فى هذا األمر ، فهناك 

الشتقاق اللغوى ومعرفة أصل الكلمات واعتبار صفات المعنیین اللذین یطلب الفرق بینهما إلى ا
ن المصاحبة أوالواقع  )٢(آخر هذه الوسائل التى تحدث عنها أبو هالل العسكرى فى هذا الباب "

ین ن هناك فارقًا لغویًا بین هذین اللفظأاللغویة بمثابة المصباح الذى یضئ للغوى ویرشده إلى 
  المترادفین . 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  . الطبعة الثانیة  ٥١مقدمة فى أصول التفسیر البن تیمیة تحقیق د. عدنان زرزور ص  )١(
  .  ٢٦،  ٢٥ینظر: الفروق اللغویة ألبى هالل ص  )٢(



  

  

٥٢٢  

  

  

  

  

دراسة تطبيقية ألثر المصاحبة فى إثبات الفروق اللغوية بين األلفاظ 
  المترادفة فى القرآن الكريم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

دراسة تطبيقية ألثر المصاحبة فى إثبات الفروق اللغوية بين األلفاظ المترادفة فى القرآن 
  الكريم

باختیار بعض األلفاظ التى جمعت المصاحبة اللغویة فیما بینها  لقد قمت فى هذا الفصل
وقمت بدراستها وبیان الفروق اللغویة بینها ، وذلك محاولة منى فى التنبیه على دور المصاحبة 
ظهار مدى اإلعجاز القرآنى فى استعماله لأللفاظ القرآنیة وبیان  اللغویة فى قضیة الفروق اللغویة وإ

  دقة معانیها . 



  

  

٥٢٣  

***  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البأساء والضراء:
جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى السیاق القرآنى وقد یظن البعض أن اللفظین من 

  قبیل المترادف ال سیما أن كال اللفظین یشتركان فى معنى الشدة . 

 "البأساء : اسم الحرب والمشقة والضرب ... والبأساء : الشدة ... والبؤسقال ابن منظور : 
  .)١(: الشدة والفقر . وبئس الرجل یبأس بؤسًا وبئیسًا إذا افتقر واشتدت حاجته فهو بائس أى فقیر "

: الباء والهمزة والسین أصل قال ابن فارس  الذى تعود إلیه المادة : الشدة . فالمعنى الرئیس

                                     
  . ٣١٢ص  ١ج  اللسان )١(



  

  

٥٢٤  

  .)١(واحد : الشدة وما ضارعها "

  :أما الضراء فیقول ابن منظور 

 )٢(السراء : ... والضراء : الحالة التى تضر ... والضرة : شدة الحال" " والضراء : نقیض
  .)٣(وقد نقل ابن منظور عن الجوهرى قوله " والبأساء والضراء الشدة "

  تكرر ورود اللفظین معًا فى أربعة مواضع :  وفى السیاق القرآنى

t {قال تعالى :   Î� É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï !$ y™ ù' t7 ø9 $# Ï !# §� œØ9 $# uρ t Ïn uρ Ä¨ ù' t7 ø9   ] .  ١٧٧ٍ[البقرة:  } #$

Π÷ {وقال تعالى :  r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t Ï% ©! $# (# öθ n= yz 
 ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β â !$ y™ ù' t7 ø9 $# â !# §� œØ9 $# uρ {  :٢١٤[البقرة [  

‰ô { وقال عز من قائل  s) s9 uρ !$ uΖ ù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒ é&  Ï iΒ y7 Î= ö6 s% Ο ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù Ï !$ y™ ù' t7 ø9 $$ Î/ 
Ï !# §� œØ9 $# uρ öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãã §� |Ø tG tƒ { :وقال سبحانه : ٤٢[األنعام. [} !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ’ Îû 7π tƒ ö� s%  Ï iΒ 

@ c É< ¯Ρ Hω Î) !$ tΡ õ‹ s{ r& $ yγ n= ÷δ r& Ï !$ y™ ù' t7 ø9 $$ Î/ Ï !# §� œØ9 $# uρ óΟ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãã §� œØ o„ { :٩٤[األعراف  [  

ن إ ن الضراء الزمانة فى الجسد و أوأكثر المفسرین على أن المقصود " بالبأساء هو الفقر و 
  .)٤(اختلفت عبارتهم فى ذلك "

 الرازى الفخروالشك أن كال من المعنیین یحمل معنى الشدة وضیق الحال ، لذا فرق بینهما 
تضییق جهات الخیر والمنفعة وأن الضراء عبارة فذكر أن البأساء " عبارة عن  )٥(رحمه اهللا تعالى 

  عن انفتاح جهات الشر واآلفة واأللم " . 

  یعد ملمحًا ممیزًا لكل كلمة منهما .  الفخر الرازىوما ذكره 

  .)٦(فذكر أن " البأساء ضراء معها خوف" أبو هالل العسكرىوممن فرق بین الكلمتین أیضًا 

***  

                                     
  . ١٤٨المقاییس ص  )١(
  . ٤٨٧،  ٤٨٦ص  ٥اللسان ج  )٢(
  . ٣٧٩المصدر السابق نفسه ، وینظر : مختار الصحاح ص  )٣(
 ١٧١ص  ١والوجوه والنظائر ج  ١٣٥ص  ٢، وینظر : نفسیر ابن كثیر ج  ١٠ص  ٢البحر المحیط ج  )٤(

  . ١٧٩،  ٩٣ص  ٢والكشاف ج 
  . ٢٨٣ص  ٣مفاتیح الغیب ج  )٥(
  . ١٩٨الفروق اللغویة ص  )٦(



  

  

٥٢٥  

  البث والحزن :
ن اللفظین فى القرآن الكریم عن طریق العطف وذلك فى سیاق الحدیث جمعت المصاحبة بی

  عن حال نبى اهللا یعقوب علیه السالم . 

$!  {قال تعالى :  yϑ ¯Ρ Î) (#θ ä3 ô© r&  É o\ t/ þ’ ÎΤ ÷“ ãm uρ ’ n< Î) «!   ] . ٨٦[ یوسف:  } #$

تلف ونظرًا للدقة فى الفرق بین اللفظین عدهما بعض العلماء من قبیل " المترادف الذى یخ
  .)١(لفظه ویتحد معناه "

  .)٢(: " البث  والحزن بمعنى واحد "قال ابن األثیر 

ن التصاحب بین اللفظین والجمع بینهما یؤكد أن هناك فارقًا داللیًا تمتاز به أولكن فى الواقع 
  كل كلمة عن صاحبتها .

ثارة الشىء كبث الریح التراب "قال الراغب    .)٣(: " أصل البث التفریق وإ

  یبثه بثًا .. فرقه ، ونشره ..  و یبثه:" بث الشىء والخبر ال ابن منظور وق

والبث  الحال والحزن : .. والبث : الحزن والغم الذى تفضى به إلى صاحبك .. والبث فى 
  .)٤(األصل : شدة الحزن والمرض الشدید كأنه من شدته یبثه صاحبه "

رة صاحبه على تحمله حین یجتمع وعلى ذلك " فالبث الهم الشدید سمى بذلك لعدم قد
. وأشار )٥(ویتكاثف فیضیق الصدر به ویضعف العزم عن كتمانه فیبثه الناس ویتخفف إلیهم منه "

بقوله : " البث أصعب الهم الذى ال یصبر علیه صاحبه فیبثه إلى الناس أى  الزمخشرىإلى ذلك 
  .)٦(ینشره "

  أما الحزن فأصله فى اللغة الغلظ والخشونة . 

: الحاء والزاء والنون أصل واحد وهو خشونة الشىء وشدة فیه فمن ذلك  ال ابن فارس ق

                                     
  . ١٢٩ص  ١٠الجامع للقرطبى ج  )١(
  . ١٦٢ص  ٢المثل السائر ح  )٢(
  . ٤٦المفردات ص  )٣(
  .  ٣٢٣ص  ١اللسان ج  )٤(
  . ٦٨ص ه ١٤٠٥/  ١٩٨٥أسرار الترادف فى القرآن الكریم د. على الیمنى دردیر دار ابن حنظل  )٥(
  . ٤٩١ص  ٢الكشاف ج  )٦(



  

  

٥٢٦  

  .)١(الحزن وهو ما غلظ من األرض "

: الحزن والحزن خشونة فى األرض وخشونة فى النفس لما یحصل فیه من الغم وقال الراغب 
  .)٢(ل خشنت بصدره إذا حزنته "یویضاده الفرح والعتبار الخشونة بالغم ق

على ذلك : " فالحزن الهم الذى یسیطر على صاحبه ویستولى علیه األیام واللیالى حتى و 
  یعجز عن معالجته ونسیانه وسمى بذلك لغلظه وتأبیه على السلوان . 

  .)٣(وهو معنى فى الهم  غیر معنى البث . وعطفه فى اآلیة عطف تغایر ال عطف ترادف"

ینبث وال ینكتم .. فعطف البث على الحزن لما  : " البث یفید أنهوقال أبو هالل العسكرى 
  .)٤(بینهما من الفرق فى المعنى "

والسر فى الجمع بین اللفظین فى هذا المقام هو بیان أن یعقوب علیه السالم " إنما یفزع إلى 
الحزن القدیم الذى تسلط واشتد وازداد مع  و اهللا وحده فى كل أحواله ویشكو له وحده أنواع همومه

م صالبة وغلظًا  وال یلین مع الزمن وال ینقاد للنسیان . والبث الجدید الذى نما وتزاید حتى مأل األیا
الصدر على رحابته وضاق به الصبر على سعته ، فلم یجد له حیلة ولم یستطع له عالجًا إال أن 

  .)٥(یبثه إلى اهللا ویستعین به علیه . واهللا المستعان على ما تصفون "

  حميم وآن  :
  عت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى القرآن الكریم فى سیاق الحدیث عن عذاب أهل النار . جم

tβθ {قال تعالى :  èùθ äÜ tƒ $ pκ s] øŠ t/ t ÷ t/ uρ AΟŠ ÏΗ xq 5β# u { :٤٤[ الرحمن  . [  

والناظر غیر المدقق فى هذین اللفظین یشعر بترادف اللفظین وذلك الشتراكهما فى داللة 
) ، والواقع إن ورود اللفظین معًا یشیر إلى افتراقهما فى الداللة ویؤید هذا النظر فى (الماء الساخن 

  المعنى اللغوى للفظین . 

                                     
  . ٢٤٢یس ص المقای )١(
  .  ١٣٠المفردات ص  )٢(
  . ٦٨أسرار الترادف فى القرآن الكریم ص  )٣(
  . ٢٦٧الفروق اللغویة أبى هالل العسكرى ص  )٤(
  . ٦٨أسرار الترادف فى القرآن ص  )٥(



  

  

٥٢٧  

  .)١(: " الحمیم : الماء الشدید الحرارة "أما الحمیم فیقول الراغب 

: " والحمیمة :، الماء یسخن ، یقال : أحموا لنا الماء أى أسخنوا ، وقال ابن منظور 
  .)٢(أحم بالضم ... وكل ما سخن فقد حمم ... " ،لماء أى سخنته وحممت ا

: " وأنى الماء : سخن وبلغ فى الحرارة ... وبلغ الشىء إناه  ابن منظور) فیقول آنأما لفظ (
  .)٣(وأناه أى غایته "

) یتمیز بملمح داللى یفرق بینه آنوبالنظر فى المعنى اللغوى لكال  اللفظین یتضح أن لفظ (
  ن مادته تدل على  ( بلوغ الشىء أقصاه ومنتهاه ) . أ) وهو حمیمفظ (وبین ل

نه قد أ) ال یدل فقط على الماء الساخن الحار بل یدل على آنوهذا المعنى یبین أن معنى (
  بلغ الذروة فى الحرارة والسخونة ، وقد أشار المفسرون إلى ذلك الملمح الداللى . 

  .)٤(المغلى الشدید الحرارة " : " والحمیم : الماءقال ابن عاشور 

: " آن أى حار قد بلغ الغایة فى الحرارة ال یستطاع من شدة ذلك ... وقیل: وقال ابن كثیر 
  .)٥(أى قد انتهى غلیه واشتد حره "

  لنا الفارق الداللى بین اللفظین . ومما سبق یظهر

***  

  الخوف والخشية :
:  الكریم عن طریق العطف فى قوله تعالى جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى القرآن

} �ω ß#≈ sƒ rB % Z. u‘ yŠ Ÿω uρ 4 y´ øƒ rB {  :٧٧[طـه . [  

وهذا العطف یقتضى المغایرة فى الداللة ، كما هو معروف فى األصل ، لذا یأتى الجمع 
ة بین اللفظین لیثبت أن ثمت أختالفًا بینهما على خالف ما یعتقد البعض أنهما من األلفاظ المترادف

  وقد أدرك كثیر من اللغویین هذا الفرق وحاولوا إبراز الفوارق الداللیة بینهما. 
                                     

  . ١٤٦المفردات ص  )١(
  . ٦٠٩،  ٦٠٨ص  ٢اللسان ج  )٢(
  . ٢٥٩ص  ١المصدر السابق ج  )٣(
  . ٢٦٣ص  ٢٧التحریروالتنویر ج  )٤(
  .  ٢٧٦ص  ٤تفسیر ابن كثیر ج  )٥(



  

  

٥٢٨  

: : ال یكاد اللغوى یفرق بینهما والشك أن الخشیة أعلى من الخوف وهى أشد قال الزركشى 
فإنها مأخوذة من قولهم : شجرة خشیة إذا كانت یابسة وذلك فوات بالكلیة ، والخوف من قولهم : 

  .)١("إذا كانت مریضة بها داء ، وهذا نقص وضعف ولیس بفوات ..  ناقة خوفاء

: " والخشیة أشد من الخوف ، ألنها مأخوذة من قولهم شجرة خاشیة: وقال أبو البقاء أیضًا 
أى یابسة ، وهو فوات بالكلیة ، والخوف : النقص ، من ناقة خوفاء : أى بها داء ولیس بفوات ، 

šχ  { قوله تعالى:ولذلك خصت الخشیة باهللا فى  öθ t± øƒ s† uρ öΝ åκ ®5 u‘  {  :٢١(الرعد(  .  

ن كان الخاشى قویًا ، والخوف یكون من ضعف الخائف  والخشیة تكون من عظم المخشى وإ
ن كان المخوف أمرًا یسیرًا .    وإ

$  {وأصل الخشیة خوف مع تعظیم ولذلك خص بها العلماء فى قوله تعالى :  yϑ ¯Ρ Î)  y´ øƒ s† 
©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 3 (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9   .)٢(] " ٢٨[ فاطر:  } ....   #$

كثر ما یكون ذلك عن علم بما أبقوله " الخشیة خوف یشوبه تعظیم و  ذلك الراغبوقد أكد 
  .)٣(یخشى منه "

یشیر إلى تحقق األسباب التى تؤدى إلى الخشیة ، وذلك على خالف الخوف  الراغبفكالم 
  .)٤(ة أو معلومة "فهو " توقع مكروه عن أمارة مظنون

  .)٥(فقال : " الخوف توقع الضرر المشكوك فى وقوعه " أبو هالل العسكرىوقد ذكر ذلك 

 )٦(وعلى ذلك " فالخشیة خاصة بالحالة التى تصاحب الضرر المتیقن والخطر المشهود "
  .)٧(على خالف الخوف " شعور یتعلق بالضرر المنتظر"

 {استعماله إلى هذا الفارق الداللى ففى قوله تعالى : لذا نجد أن القــرآن الكریم یشیر فى 

                                     
  . ٧٩ص  ٧٨البرهان للزركشى ج  )١(
  . ٤٢٨الكلیات ص  )٢(
  . ١٦٧المفردات ص  )٣(
  . ١٨٠المصدر السابق نفسه ص  )٤(
  . ٢٤٠الفروق اللغویة ص  )٥(
  . ٥٧أسرار الترادف فى القرآن ص  )٦(
  . المصدر السابق نفسه  )٧(



  

  

٥٢٩  

|· ÷‚ u‹ ø9 uρ š Ï% ©! $# öθ s9 (#θ ä. t� s? ô ÏΒ óΟ Îγ Ïÿ ù= yz Zπ −ƒ Í h‘ èŒ $ ¸ÿ≈ yè ÅÊ (#θ èù% s{ öΝ Îγ øŠ n= tæ (#θ à) −G u‹ ù= sù ©! $# 

(#θ ä9θ à) u‹ ø9 uρ Zω öθ s% # ´‰ƒ Ï‰ y™ {  :فقد عبر " فى جانب الموت بالخشیة وفى جانب ما ٩[النساء . [

ألن الموت أمر محقق وشأن عظیم .  –واهللا أعلم  -ر الیتامى من المخاطر بالخوف ، وذلك ینتظ
یضعف كل قوى أمامه ، ویعجز كل جبار عن رده . أما الخطر الذى قد یتعرض له الصغار بعد 

  قد یحدث لهم ضرر أو ال یحدث . )١(موت العائل فأمر محتمل مجهول"

المصاحبة اللغویة قد أسهمت بدورها فى إثبات الفارق والناظر فى السیاق القرآنى یجد أن 
" ومما یدل على الفرق بین لفظى (الخشیة  د. محمد بن صالح الشایعالداللى بین اللفظین . یقول 

  .)٢() و ( الخوف ) أنهما جاءا متعاطفین واألصل أن العطف یقتضى المغایرة "

  ] ٢١[الرعد: } #$:Ï%©!$#uρ tβθè=ÅÁtƒ !$tΒ t�tΒr& ª!$# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅|¹θãƒ šχöθt±øƒs†uρ öΝåκ®5u‘ tβθèù$sƒs†uρ uþθß™ É>$|¡Ïtø {قال تعالى : 

≈#�ω ß {: وقال تعالى   sƒ rB % Z. u‘ yŠ Ÿω uρ 4 y´ øƒ rB {  :٧٧[طـه . [  

فلو نظرنا إلى اآلیة األخیرة لوجدنا أن الخوف من لحاق  فرعون بهم مظنون أو متوقع وغیر 
" بشارة له باألمان  ال َتَخافُ جل یرید أن یطمئن موسى علیه السالم " فقوله : " متیقن ، فاهللا عز و 

والنجاة وأنه ال یقع له مجرد الشعور بالخوف من أن یدركه فرعون ویؤذیه ولیشعره بأن أمر فرعون 
  ضعیف . ههین وخطر 

بال الماء " ألن الشعور بالخطر عند قوم یسیرون بین جَوال َتْخَشى وفى جانب الغرق قال " 
" تعبیرًا مناسبًا لیقتلع كل مظاهر َوال َتْخَشى أمر عظیم وخطر متیقن منظور فكان التعبیر بقوله " 

  .)٣(الخوف من نفوسهم "

لنا أن كًال من اللفظین یمتاز بملمح داللى عن اآلخر والتسرع بالحكم ومما سبق یظهر 
ن القرآن الكریم دقیق فى استعمال كل لفظ أعلیهما بالترادف إنما هو من قبیل التسرع فى األحكام و 

  فى مكانه المناسب .

                                     
  . ٥٨المصدر السابق ص  )١(
  .  ٢٧٠الفروق اللغویة وأثرها فى القرآن الكریم ص  )٢(
  . ٥٨أسرار الترادف فى القرآن ص   )٣(



  

  

٥٣٠  

***  

  الدعاء والنداء :
  جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى السیاق القرآنى . 

  ] . ١٧١:[البقرة } !#y‰ÏΡuρ] ã≅sVtΒuρ tÏ%©!$# (#ρã�xÿŸ2 È≅sVyϑx. “Ï%©!$# ß,Ïè÷Ζtƒ $oÿÏ3 Ÿω ßìyϑó¡tƒ �ωÎ) [!$tãßŠ {قال تعالى : 

  وقد ذهبت بعض األقوال إلى أن اللفظین من قبیل المترادف . 

  .)١(: "والدعاء والنداء بمعنى "قال األلوسى 

ن كان اللفظان یشتركان فى الداللة على استمالة الشىء أوالواقع  ن هناك فارقًا بین اللفظین وإ
  بالصوت والكالم ) . 

تل أصل واحد ، وهو أن تمیل الشىء إلیك الدال والعین والحرف المع ": قال ابن فارس
  .)٢(بصوت وكالم یكون منك "

: " والنداء والنداء : الصوت مثل الدعاء والرغاء ، وقد ناداه ونادى به وقال ابن منظور 
ندى الرجل إذا حسن صوته ... والنداء ممدود : الدعاء بأرفع أونداء أى صاح به ، و  ةوناداه منادا
  .)٣(الصوت "

كالنداء إال أن النداء قد یقال بیا أو أیا ونحو ذلك  الدعاءبینهما فقال : "  الراغبوقد فرق 
  .)٤(من غیر أن یضم إلیه االسم ، والدعاء ال یكاد یقال إال إذا كان معه االسم نحو یا فالن "

أیضًا : أن " الدعاء هو رفع الصوت وظهوره وقد یقال ذلك للصوت المجرد  الراغبوذكر 
یاه قصد    .)٥(فى اآلیة "وإ

أیضًا فقال : " الفرق بین الدعاء والنداء : أن النداء هو  أبو هالل العسكرىوقد فرق بینهما 

                                     
  . ٤٣٩ص  ١روح المعانى ج  )١(
  . ٣٣٧المقاییس ص  )٢(
  . ٥٠٩ص  ٨اللسان ج  )٣(
  . ١٩٠المفردات ص  )٤(
  . ٥٤١المصدر السابق ص  )٥(



  

  

٥٣١  

رفع الصوت بماله معنى والعربى  یقال لصاحبه ناد معى لیكون ذلك أندى لصوتنا ؛ أى : أبعد له 
فى نفسى، وال یقال : ، والدعاء یكون برفع الصوت  وخفضه ؛ یقال دعوته من بعید ، ودعوت اهللا 

  .)١(نادیته فى نفسى "

القول القائل بترادف اللفظین فى اآلیة فقال : " والدعاء والنداء قیل  ابن عاشوروقد رد 
لقریب والنداء للبعید . وقیل الدعاء ما یسمع لبمعنى واحد فهو تأكید وال یصح . وقیل الدعاء 

أن المراد بهما نوعان من األصوات التى  والظاهر ،والنداء قد یسمع وقد ال یسمع وال یصح 
تفهمهما الغنم فالدعاء ما یخاطب به الغنم من األصوات الدالة على الزجر وهى أسماء األصوات 

  .)٢(والنداء رفع الصوت علیها لتجتمع إلى رعاتها "

ن المصاحبة اللغویة عن طریق العطف تثبت الفارق بین اللفظین وقد استند ابن أ والواقع
ر إلى ذلك فقال : " وال یجوز أن یكونا بمعنى واحد مع وجود العطف ؛ ألن التوكید اللفظى عاشو 

ال یعطف فإن حقیقة النداء رفع الصوت إلسماع  الكالم أو المراد به هنا نداء الرعاء بعضهم 
  .)٣(بعضًا للتعاون على ذود الغنم "

ومن الجدیر بالذكر هنا أن تركیب الفارق الداللى بین الدعاء والنداء . ومما سبق یظهر لنا 
اءً "  اءً وَنِدَ ْمَعُ إِال دُعَ َس كما ذكر  )٤(" استعمل فى " الكنایة عن عدم الفهم واالستجابة "  ال ي

  األلوسى.

  السر والنجوى :

) أكثر من مرة فى القرآن الكریم السر والنجوىجمعت المصاحبة اللغویة بین كلمتى ( 
والناظر إلى اللفظین دون تأمل لخفاء والسریة وعدم اإلعالن ) وكالهما یشتركان فى ملمح ( ا

ن كال منهما له ملمح یمیزه ، ویؤید ذلك المصاحبة اللغویة التى جمعت أ یشعر بترادفهما . والواقع
  بینهما عن طریق العطف . 

 )٥("خفیت والجمع أسرار أ: " السر : من األسرار التى تكتم . والسر: ما قال ابن منظور 
                                     

  . ٣٨الفروق اللغویة ألبى هالل العسكرى ص  )١(
  . ١١٣ص  ٢التحریر والتنویر ج  )٢(
  . المصدر السابق نفسه نفس الصفحة )٣(
  . ٤٣٩ص  ١روح المعانى ج  )٤(
  . ٥٥٤ص  ٤اللسان ج  )٥(



  

  

٥٣٢  

  المادة تدل فى األصل على الخفاء . و 

: " السین والراء یجمع فروعه إخفاء الشىء ... فالسر خالف اإلعالن ، قال ابن فارس  
  .)١("یقال أسررت الشئ إسرارًا ، خالف أعلنته 

خفاء "   . )٢(وكذلك النجوى تدل على " ستر وإ

بارتفاعه عما حوله ... وناجیته : " والنجوة والنجاة :، المكان المرتفع المنفصل وقال الراغب 
  .)٣(أى ساررته وأصله أن تخلو به فى نجوة من األرض "

النجوى بالسر فیقول : " ونجاه نجوًا و نجوى :، ساره . والنجوى  ابن منظوروقد فسر 
  .)٤(والنجى : السر . والنجو : السر بین اثنین ، یقال : نجوته نجوًا ، أى ساررته "

العسكرى  أبو هاللأن اللفظین لیسا من قبیل المترادف فقد فرق بینهما والناظر الموقف یرى 
فقال : " الفرق بین النجوى والسر : أن النجوى اسم للكالم الخفى الذى تناجى به صاحبك ، كأنك 
ترفعه عن غیره ، وذلك أن أصل الكلمة الرفعة ، ومنه النجوة من األرض ، وسمى تكلیم اهللا تعالى 

م : مناجاة ألنه كان كالمًا أخفاه عن غیره ، والسر إخفاء الشىء فى النفس ، موسى علیه السال
ولو أختفى بستر أو وراء جدار لم یكن سرًا ، ویقال : هذا فى الكالم سر تشبیها بما یخفى فى 
النفس ، ویقال سرى عند فالن ترید :، ما یخفیه فى نفسه من ذلك . وال یقال : نجواه عنده ، 

یه فى نفسك ، والنجوى تتناول جملة ما ف: هذا ألقیه إلیك ترید المعنى الذى تخ وتقول لصاحبك
یتناجى به من الكالم ، والسر یتناول معنى ذلك ، وقد یكون السر فى غیر المعانى مجازًا . تقول 

  .)٥(:، فعل هذا سرًا وقد أسر األمر ، والنجوى ال تكون إال كالمًا "

لسر أخفى من النجوى وأعم فكل نجوى سر وال عكس ألن أن " ا د/ على الیمنىوقد ذكر 
النجوى ال تكون إال حدیثًا تنتظمه األلفاظ ویدور بین اثنین فأكثر ، أما السر فحدیث النفس المكتتم 
ذا انتقل السر من السریرة إلى األلفاظ ، فإن ظل بعیدًا عن الشیوع واألسماع كان  فى السریرة وإ

                                     
  . ٤٥٦المقاییس ص  )١(
  . ٩٧٨المصدر السابق ص  )٢(
  .  ٥٣٨المفردات ص  )٣(
  .  ٤٧٦ص  ٨اللسان ج  )٤(
  . ٦٣الفروق اللغویة للعسكرى ص  )٥(



  

  

٥٣٣  

خبرًا ... فالسر إذن ما خفى من حدیث النفس ، والنجوى ما خفى  النجوى فإن شاع وانتشر كان
  .)١(من حدیث اللسان "

إلى دور المصاحبة فى اإلشارة إلى هذا الفارق الداللى بقوله :  الدكتور الیمنىوقد أشار 
ن لكل منهما مقامه  "وقد جاء لفظ (النجوى) معطوفًا على (السر) مما یدل على أنهما مختلفان ، وإ

  .)٢(ص وداللته الفارقة "الخا

óΟ {قال تعالى :  s9 r& (# þθ çΗ s> ÷è tƒ �χ r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ óΟ èδ §� Å  óΟ ßγ1 uθ ôf tΡ uρ {   :٧٨[التوبة . [  

Π÷ {وقال تعالى :  r& tβθ ç7 |¡ øt s† $ ¯Ρ r& Ÿω ßì yϑ ó¡ nΣ öΝ èδ §� Å  Ο ßγ1 uθ øg wΥ uρ { :٨٠[ الزخرف. [  

ال : " والسر ما یخفیه المرء من كالم الفارق الداللى بین اللفظین فق ابن عاشوروقد أدرك 
  وما یضمره فى نفسه فال یطلع علیه الناس . 

والنجوى المحادثة بخفاء أى یعلم ما یضمرونه فى أنفسهم وما یتحادثون به حدیث سر لئال 
  .)٣(یطلع علیه غیرهم"

ن وهنا سؤال قد یطرح وهو لماذا جمعت المصاحبة بین اللفظین هنا مع أن " السر أخفى م
النجوى فال فائدة من المصاحبة بینهما ألن من یسمع السر الذى هو أخفى یسمع النجوى من باب 

  أولى ؟ 

نه قد جاء فى معرض النفى  وهذا یكون صحیحًا لو أن الحدیث جاء فى سیاق اإلثبات أما وإ
ال  حكایة لمعتقدهم .. فإن ذكر النجوى یكون ضروریًا إلفادة عموم النفى ألن نفى سماع السر

  .)٤(یقتضى نفى سماع النجوى "

نما عطفت النجوى على السر مع أنه أعم منها لینبئهم باطالعه وقال ابن عاشور  : " وإ
  .)٥(على ما یتناجون به من الكید والطعن "

  فالجمع بینهما یفید شمول علم اهللا تعالى بجمیع أحوالهم . 
                                     

  .٦٢الترادف فى القرآن الكریم ص أسرار  )١(
  .  ٦١المصدر السابق ص  )٢(
  .  ٢٦٣ص  ٢٥وینظر : ج .’  ٢٧٤ص  ١٠التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٦٢أسرار الترادف ص  )٤(
  .  ٢٧٤ص  ١٠التحریر والتنویر ج  )٥(



  

  

٥٣٤  

***  

  :  السادة والكبراء

فى السیاق القرآنى عن طریق العطف وذلك فى سیاق جمعت المصاحبة بین الكلمتین 
   –أعاذنا اهللا منها  –الحدیث عن حال النار 

.uΖ÷èsÛr& $uΖs?yŠ$y™ $tΡu!#u�y9ä$ (θä9$s%uρ !$oΨ−/u‘ !$̄ΡÎ#) {قال تعالى :  uρ $tΡθ�=|Êr'sù gξ‹Î6¡¡9$# { :٦٧[األحزاب . [  

سیوطى وأنهما من قبیل : عطف وقد عدهما بعض العلماء من قبیل المترادف كما ذكر ال
  .)١(أحد المترادفین على اآلخر بقصد التأكید "

والمدقق یرى أن هناك فارقًا داللیًا بین اللفظین والمصاحبة اللغویة عن طریق العطف هنا 
  تنبئ عن هذا الفارق كما سیظهر . 

فیقال : سید  : " والسید المتولى للسواد أى الجماعة الكثیرة و ینسب إلى ذلكقال الراغب 
  .)٢(القوم وال یقال سید الثوب وسید الفرس ، ویقال : ساد القوم یسودهم "

  .)٣(" وسمى سیدًا ألن الناس یلتجئون إلى سواده"

: " الكاف والباء والراء أصل صحیح یدل  ابن فارسأما لفظ ( كبراء) فمادته یقول عنها 
  .)٤(على خالف الصغر "

لى الفرق بین اللفظین فقال : " سادتنا أى ملوكنا ووالتنا الذین فى تفسیره إوقد ذهب األلوسى 
یتولون تدبیر السواد األعظم منا . وكبراءنا أى رؤساءنا الذین أخذنا عنهم فنون الشر وكان هذا فى 

طاعة الرسول صلى اهللا علیه وسلم  فالسادة والكبراء .’ مقابلة ما تمنوه من طاعة اهللا تعالى وإ
یر عنهما بعنوان السیادة والكبر لتقویة االعتذار واألفهم فى مقام التحقیر واإلهانة متغایران والتعب

وقدموا فى ذلك إطاعة السادة لما أنه كان لهم قوة البطش بهم لو لم یطیعوهم فكان ذلك أحق 

                                     
  . ٢٦٨ص  ١١. وینظر : روح المعانى لأللوسى ج  ١٩٠ص  ٢اإلتقان للسیوطى ج  )١(
  . ٢٧٨دات ص المفر  )٢(
  . ٤٧٥المقاییس ص  )٣(
  .  ٨٨٣ص  المقاییس )٤(



  

  

٥٣٥  

  .)١(بالتقدیم فى مقام االعتذار وطلب التشفى "

فذكر أن " السادة :  الطاهر بن عاشور وقد ذهب إلى التفرقة بین اللفظین فى الداللة أیضاً 
عظماء القوم والقبائل مثل الملوك ، والكبراء : جمع كبیر وهو عظیم العشیرة وهم دون السادة فإن 

وفى االستعمال العادى نقول : كبیر  )٢(كبیرًا یطلق على رأس العائلة فیقول المرء : ألبیه : كبیرى "
  ، كما أشار ابن عاشور .  العائلة . وعلى ذلك فالكبیر دون السید

أیضًا بین اللفظین فذكر أن السید " هو الذى یلى تدبیر القوم،  أبو هالل العسكرىوقد فرق 
والكبیر هو الذى یفضلهم فى العلم أو السن أو الشرف .. فیجوز أن یكون الكبیر فى السن ، 

یقال لكبیرهم سیدهم إال إذا ویجوز أن یكون الكبیر فى الفضل ، ویقال لسید القوم : كبیرهم ، وال 
  .)٣(ولى تدبیرهم "

وما ذكره أبو هالل فیه إشارة إلى أن الملمح الذى یمیز كلمة (السید) هو ( تولیه وتدبیره 
  لألمور ) .

***  

  

  الشرعة والمنهاج .

نهما من قبیل أورد اللفظان فى سیاق واحد عن طریق العطف . وقد أشار بعض العلماء إلى 
  .)٤(فى اإلتقان للسیوطى " المترادف كما 

والحق أن لكل منهما داللة تمیزه عن اآلخر ألن العطف یقتضى فى األصل التغایر قال 
9 {تعالى :  e≅ ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷� Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ {  :٤٨[ المائدة . [  

منها . قال شرعة : المواضع التى ینحدر إلى الماء معة والشراع والی: " والشر قال ابن منظور 

                                     
  . ٢٦٨ص  ١١روح المعانى لأللوسى ج  )١(
  .  ١١٧ص  ٢٢التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ١٨٢الفروق اللغویة ص  )٣(
  . ١٩٠ص  ٢اإلتقان للسیوطى ج  )٤(



  

  

٥٣٦  

اللیث :، وبها سمى ما شرع اهللا للعباد شریعة فى الصوم والصالة والحج والنكاح وغیره والشرعة 
والشریعة فى كالم العرب : مشرعة الماء وهى مورد الشاربة التى یشرعها  الناس فیشربون منها 

  ویستقون ... والشریعة : موضع على شاطئ البحر تشرع فیه الدواب . 

والشرعة : ما سن اهللا من الدین وأمر به كالصوم والصالة والحج والزكاة وسائر والشریعة 
  .)١(أعمال البر مشتق من شاطئ البحر "

: الشریعة هى الطریقة المأخوذ فیها إلى الشىء ومن ثم سمى وقال أبو هالل العسكرى 
  .)٢(الطریق إلى الماء شریعة ومشرعة ، وقیل الشارع ؛ لكثرة األخذ فیه "

  .)٣(" والمنهاج : الطریق الواضح "ا المنهاج فیقول ابن منظور : أم

  ولو نظرنا إلى ما قاله المفسرون لوجدنا أن بعضهم ذكر أن اللفظین بمعنى واحد . 

ى : طریقًا ، وكرر للتوكید كما أ: : والمشروعة والمنهاج لفظان لمعنى واحد قال أبو حیان 
  قال الشاعر : 

  .)٤("أى والبعد وهند أتى من دونها الن

ومن العلماء من فرق بین اللفظین فى المعنى قال ابن عطیة : " والمنهاج بناء من النهج،  
  .)٥(ویحتمل أن یراد بالشرعة األحكام ، وبالمنهاج المعتقد"

: " شرعة ومنهاجًا یعنى سبیًال وسنة والسنن مختلفة : للتوراة شریعة الطبرى أن  ذكرو 
ن شریعة یحل اهللا فیها ما یشاء ویحرم ما یشاء بالء لیعلم من یطیعه ممن ولإلنجیل شریعة وللقرآ

  .)٦(یعصیه ولكن الدین الواحد الذى ال یقبل غیره : التوحید واإلخالص هللا الذى جاءت به الرسل "

وذلك بناء على أن العطف یقتضى المغایرة  وأمیل  إلى الرأى القائل بالفارق بین اللفظین
ة إلى أننا لو نظرنا إلى كلمة المنهاج لوجدنا ملمح (الوضوح ) . فهذا یؤید فى األصل باإلضاف

القول بانها تدل على الدین الواضح الممثل فى االعتقاد واإلخالص هللا تعالى ، وهذا أمر دعا إلیه 

                                     
  . ٨٣ص  ٥اللسان ج  )١(
  . ٢٢٢الفروق اللغویة ص )٢(
  . ٧١٤ص  ٨اللسان ج  )٣(
  . ٥١٤ص  ٣البحر المحیط ج  )٤(
  . المصدر السابق نفسه  )٥(
  . ٢٧٠،  ٢٦٩ص  ٦تفسیر الطبرى ج  )٦(



  

  

٥٣٧  

جمیع الرسل بل هو األساس لكل الرساالت السماویة . على خالف الشریعة فإنها تختلف باختالف 
والمرسلین . ال سیما أن معناها یدل على الطریقة المأخوذ فیها إلى الشىء . فلكل نبى األنبیاء 

  شریعته التى أوحاها اهللا إلیه . 

***  

  الضيق والحرج . 

yϑ {ورد اللفظان معًا فى قوله تعالى :  sù ÏŠÌ� ãƒ ª!$# β r& … çµtƒ Ï‰ ôγ tƒ ÷y u� ô³ o„ …çν u‘ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 ( 
tΒ uρ ÷ŠÌ� ãƒ β r& …ã& ©# ÅÒ ãƒ ö≅ yèøg s† …çν u‘ ô‰ |¹ $̧) Íh‹ |Ê % [ t̀� ym $yϑ ¯Ρr' Ÿ2 ß‰ ¨è¢Á tƒ ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# { 

  ]  ١٢٥[األنعام:

  وقد یتوهم الترادف بین اللفظین وذلك ألنهما یشتركان فى ملمح عدم السعة . 

: " الضاد والیاء والقاف كلمة واحدة تدل على خالف السعة وذلك هو الضیق  قال ابن فارس 
")١(.  

: " الحاء والراء والجیم أصل واحد .. وذلك تجمع الشىء وضیقه فمنه ل عن الحرج وقا
  .)٢(الحرج جمع حرجه وهى مجتمع شجر ، .. والحرج : الضیق  "

  .)٣(: وقد حرج صدره : أى ضاق وال ینشرح لخیر "وقال الخلیل فى العین 

  .)٤(بین اللفظین ففسر (الحرج) بالضیق الشدید  " ابن عاشوروقد فرق 

بین اللفظین بطریقة حسنة تظهر المعنى المراد من اآلیة واهللا أعلم  / على الیمنىوقد فرق د
. فیقول : " فلفظ ( الضیق ) یفید فى االستعمال العربى الصفة فى المكان یقولون : مكان ضیق ، 
وثوب ضیق ، وضاقت الدار بمن فیها وضاق الوادى على من فیه . یریدون ضیق المساحة 

تالء الفراغ أما لفظ ( الحرج ) فیفید الصفة فى مداخل المكان ومنافذه . یقال : واد حرج أى وام
أحدقت به األشجار وسدت طرقه ومداخله فال ینفذ إلیه أحد . ومنه الحرجة ، وهى الشجرة تلتف 

                                     
  . ٥٨٣المقاییس ص  )١(
  . ٢٤٠المصدر السابق ص  )٢(
  . ٧٦ص  ٣كتاب العین ج  )٣(
  . ٥٩ص  ٨التحریر والتنویر ج  )٤(



  

  

٥٣٨  

أغصانها وتتشابك فروعها فال یصل إلیها راعیة وال وحشیة . ویقال : حرجت العین غارت فضاقت 
  .)١(علیها منافذ البصر  "

رضى اهللا عنهما فقال : " الحرج  سیدنا عبد اهللا بن عباسوقد أشار إلى هذا المعنى 
موضع الشجر الملتف فكأن قلب الكافر ال تصل إلیه الحكمة كما ال تصل الراعیة إلى الموضع  

  .)٢(الذى التف شجره  "

اآلیة الكریمة فاألول یدل على أن اهللا وفى ضوء هذا " یتبین السر فى ذكر اللفظین معًا فى 
جعل صدر الكافر ضیقًا فال موضع للهدایة فیه وجعله حرجًا فال مدخل للهدایة إلیه . وبذلك 

  .)٣(یتحقق فیه تمام الضالل بعد أن فقد الهدایة من داخله والهدایة من خارجه  "

  معلقًا على هذه المصاحبة أیضًا : ویقول ابن عاشور 

تباع ال ضیق بالحرج : لتأكید معنى الضیق ألن فى الحرج من معنى شدة الضیق ما لیس " وإ
  .)٤(فى ضیق  "

***  

  الظلم والهضم :

 {جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى القرآن الكریم وذلك فى قوله تعالى :  tΒ uρ 

ö≅ yϑ ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ YΗ ø> àß Ÿω uρ $ Vϑ ôÒ yδ { :١١٢[ طـه . [  

  .   )٥(وقد ذهب بعض العلماء إلى الحكم بالترادف بین اللفظین "

والواقع أن هناك فارقًا داللیًا بین اللفظین ولعل المصاحبة بینهما تشیر إلى أن هناك فارقًا 

                                     
  . ٢٩أسرار الترادف فى القرآن الكریم ص  )١(
  . ٨١ص  ٧للقرطبى ج ینظر : الجامع  )٢(
  . ٣٠أسرار الترادف ص  )٣(
  . ٥٩ص  ٨التحریر والتنویر ج  )٤(
  . ١٩٠ص  ٢واإلتقان ج  ٤٧٢ص  ٢البرهان للزركشى ج  )٥(



  

  

٥٣٩  

یدل  داللیًا بینهما . ولو نظرنا إلى المعنى اللغوى لكال اللفظین التضح لنا الفارق بینهما فالظلم
  .)١(على " وضع الشىء غیر موضعه تعدیًا "

  .)٢(: وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد "وقال ابن منظور 

: "  الهاء والضاد والمیم أصل صحیح یدل على كسر أما الهضم فیقول عنها ابن فارس 
وضغط وتداخل ، وهضمت الشىء هضمًا : كسرته ... وكشح مهضم وامرأة هضیمة الكشحین: 

  .)٣(ا كأنما ضغطا ... وهضمت لك من حقى طائفة : تركته "لطیفتهم

: وهضمه یهضمه هضمًا واهتضمه وتهضمه : ظلمه وغصبه وقهره .. وقال ابن منظور 
  .)٤(ورجل هضیم ومهتضم : مظلوم . وهضمه حقه هضمًا : نقصه "

یتبین لنا أن الظلم اعتداء بتجاوز الحد على خالف الهضم اعتداء بالمنع  ومما سبق
فى إثبات الفرق الداللى بین اللفظین فقال : " الظلم :  على الیمنىوالنقص وقد استند إلى ذلك د. 

عدوان بالفعل بتجاوز حدود التكالیف والواجبات ، والهضم : عدوان بالمنع بتنقص الحقوق 
  .)٥(اوز حقه علیك فقد ظلمك . ومن انتقص من حقك علیه فقد هضمك "والمكافآت فمن تج

قد فرق بین اللفظین ولكن بطریقة  القرطبى ولو نظرنا إلى ما قاله علماء التفسیر لوجدنا أن
أخرى فنجد أنه قد أشار إلى أن الظلم یكون بالنقص من الحق أو الزیادة علیه ، أما الهضم فال 

ظهر من تفسیره حیث فسر " ( ظلمًا ) أى نقصًا لثواب طاعته وال زیادة  یكون إال بالنقص فقط كما
  .)٦(علیه فى سیئاته ( وال هضمًا ) باالنتقاص من حقه والهضم النقص والكسر"

كالم الماوردى فى الفرق بین اللفظین فقال " والفرق بین الظلم والهضم أن  القرطبى ونقل
ن افترقا من وجه "الظلم المنع من الحق كله والهضم المنع    .)٧(من بعضه والهضم ظلم وإ

                                     
  .  ٦١٧المقاییس  )١(
  . ٢٣ص  ٦اللسان ج  )٢(
  . ١٠٣٢المقاییس ص  )٣(
  .  ١٠١ص  ٩اللسان ج  )٤(
  . ٤٥أسرار الترادف فى القرآن ص  )٥(
  . ٢٩٤ص  ١١جامع للقرطبى ج ال )٦(
   المصدر السابق نفسه  )٧(



  

  

٥٤٠  

إلى مثل هذا ، فذكر أن " الهضم : النقص أى ال ینقصون من  ابن عاشوروقد ذهب 
ویجوز أن یكون الظلم بمعنى النقص الشدید وعلیه یكون الهضم ’ جزائهم الذى وعدوا به شیئًا..

  .)١(بمعنى النقص الخفیف "

نه قد أصاب فى التفرقة بین اللفظین بما یتناسب أفنجد  شرىالعالمة الزمخأما لو ذهبنا إلى 
مع المعنى اللغوى فقال : " الظلم : أن یأخذ من صاحبه فوق حقه . والهضم : أن یكسر من حق 

  أخیه فال یوفیه له كصفة المطففین الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون ویسترجحون . 

ذا كالوهم أو وزنوهم یخسرونهم أى .  فال یخاف جزاء ظلم وال هضم ألنه لم یظلم ولم وإ
  .)٢(یهضم "

أن هناك فارقًا داللیًا وهذا ما أفادته المصاحبة اللغویة بین اللفظین .  ومما سبق یظهر لنا
یقول د . الیمنى " إن إعادة النفى مصاحبًا للفظ الهضم یدل على أن معناه غیر معنى الظلم وأن 

فیهما معًا لیطمئن المؤمن الذى یعمل الصالحات فال یخاف ظلمًا جهة الخوف فیهما جهتان قصد ن
وال یخاف هضمًا ... والنص على انتفاء الظلم والهضم جمیعًا نص على تمام العدل اإللهى 
والرحمة الربانیة من ناحیة . ونص على تمام معنى األمن واألمان فى قلب المؤمن الذى یعمل 

 یخاف زیادة تكالیف أو تجاوز واجبات وهو آمن ال یخاف الصالحات من ناحیة أخرى فهو آمن ال
  .)٣(انتقاص أجر  أو حرمان  ثواب "

  . العداوة والبغضاء

جمعت المصاحبة اللغویـة بین اللفظین وتكررت  فى أربعة مواضع من القرآن الكریم قال 

$  {تعالى :  oΨ ÷ƒ t� øî r' sù ãΝ ßγ oΨ ÷� t/ nο uρ# y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9   ] .١٤[المائدة:  } #$

$ [وقال تعالى:  uΖ øŠ s) ø9 r& uρ ãΝ æη uΖ ÷� t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9   ] ٦٤[ المائدة:} #$

  ] .٩١[المائدة:  } yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ß≈sÜø‹¤±9$# βr& yìÏ%θãƒ ãΝä3uΖ÷�t/ nοuρ≡y‰yèø9$# u!$ŸÒøót7ø9$#uρ$  {وقال تعالى :  

                                     
  . ٣١٣ص  ١٦التحریر والتنویر ج  )١(
  . ١٦٧ص  ٣الكشاف ج  )٢(
  . ٤٦:  ٤٤أسرار الترادف  فى القرآن ص  )٣(



  

  

٥٤١  

# {وقال تعالى :   y‰ t/ uρ $ uΖ oΨ ÷� t/ ãΝ ä3 uΖ ÷� t/ uρ äο uρ≡ y‰ yè ø9 $# â !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& { : ٤[ الممتحنة . [  

  وهذا التكرار یشیر إلى افتراق فى الداللة .

  . )١(والعداوة " ضد الصداقة "

داوة وتعادى : تباعدو : " والعدو :، ضد الصدیق للواحد .. واالسم العوفى القاموس المحیط 
  .)٢(مابینهم واختلف القوم عادى بعضهم بعضًا "

" الباء والغین والضاد أصل واحد وهو یدل على  ابن فارسأما البغضاء فیقول عن أصلها 
  .)٣(خالف الحب "

: " البغض نفار النفس عن الشىء الذى ترغب عنه ، وهو ضد الحب فإن وقال الراغب 
  .)٤(الشىء الذى ترغب فیه . یقال بغض الشىء بغضًا وبغضته بغضاء"الحب انجذاب النفس إلى 

  .)٥(" البغض ؛ بالضم : ضد الحب .. والبغضاء : شدته " القاموس المحیطوقال فى 

بینهما فقال : " والعداوة أخص من البغضاء ألن كل عدو  أبو البقاء الكفوىوقد فرق 
  .)٦(مبغض ، وقد یبغض من لیس بعدو "

لعداوة أعم من البغضاء ألن العداوة سبب فى البغضاء فقد یتعادى األخ مع أخیه وقیل : " ا
  .)٧(وال یتمادى على ذلك حتى تنشأ عنه المباغضة وقد یتمادى على ذلك "

على القول بافتراق اللفظین فقال :، " والعداوة والبغضاء اسمان لمعنیین  ابن عاشوروقد أكد 

ان للمحبة ، وظاهر عطف أحد االسمین على اآلخر فى من جنس الكراهیة الشدیدة فهما ضد

مواضع من القرآن أنهما لیسا من األسماء المترادفة ؛ ألن التزام العطف بهذا الترتیب یبعد أن یكون 

                                     
  . ١١ص  ٢القاموس القویم ج  )١(
  . ١٧١٧ص  ٢القاموس المحیط ج  )٢(
  . ١٢٦المقاییس ص  )٣(
  . ٦٥المفردات ص  )٤(
  .   ٨٦٤ص  ١القاموس المحیط ج  )٥(
  . ٦٤٤الكلیات ص  )٦(
  . ١٤٨ص  ٦التحریر والتنویر ج  )٧(



  

  

٥٤٢  

  .)١(لمجرد التأكید فلیس عطف أحدهما على اآلخر من قبیل عطف المرادف لمجرد التأكیـد "

ین فى التفرقة بین اللفظین فقال : " وفى تعلیلهما على القولین السابق ابن عاشورثم علق 

مصادره واضحة فإن كانت العداوة أعم من البغضاء زادت فائدة العطف ألنه یصیر فى معنى 

ن كانت العداوة أخص من البغضاء لم یكن العطف إال للتأكید ألن التأكید یحصل  االحتراس وإ

رر المعنى ولو بوجه أعم أو أخص وذلك بذكر لفظ یدل على بعض مطلق من معنى المؤكد فیتق

  .)٢(یحصل به معنى التأكید "

وجهًا آخر فى التفرقة وهو وجه حسن ، فقال : " عندى : أن كال  ابن عاشورثم ذكر 
الوجهین غیر ظاهر والذى أرى أن بین معنیى العداوة والبغضاء التضاد والتباین ، فالعداوة كراهیة 

ء أو قطیعة أو إضرار ألن العداوة مشتقة من العدو وهو تصدر عن صاحبها : معاملة بجفا

التجاوز والتباعد ، فإن مشتقات مادة ( ع د و ) كلها تحوم حول التفرق وعدم الوئام ، وأما 

البغضاء فهى شدة البغض ولیس فى مادة ( ب غ ض) إال معنى جنس الكراهیة ... فالبغضاء 

  .)٣(النفس" شدة الكراهیة غیر مصحوبة بعدو فهى مضمرة فى

***  

  العذب والفرات :

# {جمعت المصاحبة بین اللفظین فى القرآن الكریم مرتین وذلك فى قوله تعالى :  x‹≈ yδ 

Ò> õ‹ tã ÔN# t� èù # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é&  {  :٥٣[الفرقان . [  

≈›x#  {وقال سبحانه :   yδ Ò> õ‹ tã ÔN#t� èù Ô÷Í← !$ y™ …çµ ç/#u�Ÿ° # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ (Ól% ỳ é& {  :١٢[ فاطر [  

                                     
  . المصدر السابق نفسه )١(
  . المصدر السابق نفسه )٢(
  . المصدر السابق نفسه  )٣(



  

  

٥٤٣  

  .)١(: ماء عذاب طیب بارد .. وأعذب القوم صار لهم ماء عذب "قال الراغب 

: " العذب من الشراب والطعام :، كل مستساغ ، والعذب : الماء  وقال ابن منظور
  .)٢(الطیب... وعذب الماء یعذب عذوبة ، فهو عذب طیب . وأعذبه اهللا : جعله عذبًا "

بترادف اللفظین فنجد أن بعض المعاجم فسرت الفرات  ى القولإل وقد ذهب بعض اللغویین
  بالماء العذب دون اإلشارة إلى أى فارق داللى أو ملمح داللى ممیز . 

  .)٣(: "الفاء والراء والتاء كلمة واحدة وهى الماء الفرات وهو العذب "قال ابن  فارس 

  .)٤(: " الفرات الماء العذب "وقال الراغب 

  .)٥(" والفرات الماء العذب " " :وقال الفیومى 

فهذه المعاجم سوت بین اللفظین ولم تشر إلى أى فروق لغویة بینهما وذلك على خالف ما 
  فعله ابن منظور فى اللسان فمیز ( الفرات ) بملمح داللى یفرق بینه وبین كلمة (العذب) .

  . )٦(قال ابن منظور : الفرات : أشد الماء عذوبة "

رات یتمیز بكونه فى أعلى درجات العذوبة وعلى ذلك فكل فرات عذب ح أن الفوض  فقد
  ولیس كل عذب فرات .

  . (العذب) و(الفرات)وقد أدرك كثیر من المفسرین هذا الملمح الداللى عند تناولهم معنى 

  .)٧(: " والفرات :، البلیغ العذوبة حتى یضرب إلى الحالوة"فها هو العالمة الزمخشرى یقول 

  .)٨(: " ( هذا عذب فرات ) أى حلو شدید العذوبة " بىوقال القرط

                                     
  . ٣٦٦المفردات ص  )١(
  . ١٤٠ص  ٦اللسان ج  )٢(
  . ٨١٥المقاییس ص  )٣(
  . ٤١٩المفردات ص  )٤(
  . ٢٧٦المنیر ص المصباح  )٥(
  . ٤٧ ص ٧اللسان  ج  )٦(
  .. ٣٣٦ص  ٣الكشاف ج  )٧(
   ٥٨ص  ١٣الجامع للقرطبى ج  )٨(



  

  

٥٤٤  

  .)١("وقال ابن عاشور : " والعذب : الحلو . والفرات شدید الحالوة 

الفارق الداللى بین اللفظین والشك أن التصاحب المتكرر بین اللفظین  ومما سبق یتبین لنا
الداللى  هال بل كل لفظ له ملمحقد أشار إلى وجود هذا الفارق . فاألمر لیس مجرد تكرار ألفاظ ، 

  المؤثر فى تحصیل المعنى المراد.

***  

  العوج واألمت .

y7 {ورد اللفظان فى قوله تعالى :  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã ÉΑ$ t7 Åg ø: $# ö≅ à) sù $ yγ àÿ Å¡Ψ tƒ ’ Î n1 u‘ $ Zÿ ó¡ nΣ 

∩⊇⊃∈∪ $ yδ â‘ x‹ uŠ sù % Yæ$ s% $ Zÿ |Á øÿ |¹ ∩⊇⊃∉∪ �ω 3“ t� s? $ pκ� Ïù % [` uθ Ïã Iω uρ $ \F øΒ r& { :١٠٧-١٠٥[طـه[  

: ابن فارس عن الخلیلوقد عد بعض العلماء اللفظین من قبیل المترادف ففى المقاییس نقل 
  .)٢(" العوج واألمت بمعنى واحد "

  .)٣(وكلمة ( العوج ) أصلها " یدل على میل فى الشىء أو میل "

مت المكان فقال : " واأل ابن منظوروالحق أن كلمة األمت لها معان متعددة أشار إلیها 
  المرتفع .. ، واألمت :، االنخفاض ، واالرتفاع ، واالختالف فى الشىء ... 

  واألمت : الروابى الصغار . ..’. واألمت : الطریقة الحسنة . واألمت : العوج 

  ة إذا لم تحكم أفراطها . بواألمت : النباك وهى التالل الصغار ... واألمت : تخلخل القر 

ربة مأل ال أمت فیه أى لیس فیه استرخاء من قلعرب تقول : قد مأل ال: سمعت اقال األزهرى 
شدة امتالئها ... واألمت أن تصب فى القربة حتى تنثنى وال تمألها فیكون بعضها أشرف من 

  .)٤(بعض ... "

فى تفسیر اآلیة بین العوج واألمت حیث قال " أصوب األقوال فى  اإلمام الطبرىقد فرق 
وال انخفاض ألن االنخفاض لم یكن إال عن ارتفاع فإذا كان ذلك كذلك فتأویل تأویله وال ارتفاع 

                                     
  . ٥٤ص  ١٩التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٧٢المقاییس ص  )٢(
  . ٦٩١المصدر السابق  )٣(
  . ٢١١،  ٢١٠ص  ١اللسان ج  )٤(



  

  

٥٤٥  

  .)١(الكالم : ال ترى فیها میال عن االستواء وال ارتفاعا وال انخفاضًا ولكنها مستویة ملساء "

  .)٢(: " األمت : النتو الیسیر "وقال الزمخشرى فى الكشاف 

  .)٣(یر أى ال ترى فیها وهدة وال نتواءًا ما": " واألمت النتوء الیس وكذلك قال ابن عاشور

یمكن اإلشارة إلى أن األمت یمتاز بملمح وهو االرتفاع واالنخفاض فى الشىء  ومما سبق
كما أشار المعنى اللغوى للكلمة فالمعنى فى اآلیة واهللا أعلم أن " اهللا سبحانه وتعالى عندما ینسف 

قى فیها مرتفعا أو نشزًا ولن یجعل فیها انخفاضًا وال الجبال فإنه الشك فى مقدرته على ذلك ولن یب
  .)٤(ارتفاعًا وال میًال وال عوجًا "

***  

  أسف .  - غضبان 
تكرر ورود اللفظین معًا فى سیاق الحدیث عن حال سیدنا موسى علیه السالم عند رجوعه 

  إلى قومه مغضبًا . 
$ {قال تعالى :  £ϑ s9 uρ yì y_ u‘ # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™ r& tΑ$ s% $ yϑ |¡ ø⁄ Î/ 

’ ÎΤθ ãΚ çF øÿ n= yz . ÏΒ ü“ Ï‰ ÷è t/ { :١٥٠[ األعراف . [  

yì {وقال سبحانه :  y_ t� sù # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™ r& {  :٨٦[ طـه [  

  )٥(والغضب : هو : " ثوران دم القلب إرادة لالنتقام "

لضاد والباء أصل صحیح یدل على شدة : " الغین وا ابن فارسوعن أصل الغضب یقول 
  . )٦(وقوة .یقال : إن الغضبة : الصخرة الصلبة ، قالوا : ومنه اشتق الغضب ، ألنه اشتداد السخط"

یفسر األسف  ابن فارسوقد ذهب بعض اللغویین إلى القول بترادف اللفظین فها هو 

                                     
  . ٢١٣ص  ١٦تفسیر الطبرى ج  )١(
  . ١٦٦ص  ٣الكشاف ج  )٢(
  .  ٣٠٨ص  ١٦لتحریر والتنویر ج ا )٣(
  . ٢٣،  ٢٢كلمات قرآنیة أو مفردات القرآن لیحي العلمى ص  )٤(
  . ٤٠٤المفردات ص  )٥(
  . ٧٨٨المقاییس ص  )٦(



  

  

٥٤٦  

  .)١(بالغضبان حیث قال : " واألسف :، الغضبان "

وأسف علیه أسفًا أى ..’ : " األسف :، المبالغة فى الحزن والغضب  وقال ابن منظور
  .)٢(غضب "

أن األسف هو " الحزن والغضب معًا وقد یقال لكل واحد منهما على الراغب وقد ذكر 
االنفراد وحقیقته ثوران دم القلب شهوة االنتقام ، فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبًا 

  .)٣(ه انقبض فصار حزنًا "ومتى كان على من فوق

إلى أن لفظ ( األسف ) یحمل ملمح (الحزن) حیث قال "  أبو البقاء الكفوىوقد أشار 
  .  )٥(فى فقه اللغة أیضًا " الثعالبى وقد أشار إلى ذلك )٤(األسف : حزن مع غضب "

  أما الغضب فقد أشار إلى أنه یحمل ملمح ( إرادة الضرر بالمغضوب علیه) . 

  .)٦(: " الغضب هو إرادة اإلضرار بالمغضوب علیه "لبقاء قال أبو ا

  وقد أشار المفسرون إلى أن هناك فارقًا داللیًا بین اللفظین . 

: " وأسفًا: شدید الغضب . قال أبو الدرداء : األسف منزلة وراء الغضب أشد قال القرطبى 
  .)٧(من ذلك "

  .)٨(:  األسف " الشدید الغضب " وقال الزمخشرى

: فقد حمل معنى األسف على الحزن . فقال : " األسف وهو الحزن الشدید  ابن عاشورأما 

                                     
  . ٦٠المصد السابق ص  )١(
  . ١٥٠ص  ١اللسان ج  )٢(
  . ٢٤المفردات ص  )٣(
  . ١٤٤الكلیات ص  )٤(
  .  ١٢٨فقه اللغة ص  )٥(
  . ٦٧١الكلیات ص  )٦(
  .  ٢٨٦ص  ٧الجامع القرطبى ج  )٧(
  . ٣٠٢ص  ٢الكشاف ج  )٨(



  

  

٥٤٧  

  .)١(أى رجع غضبان من عصیان قومه حزینًا على فساد أحوالهم"

أن اللفظین لیسا من قبیل المترادف بل هناك ملمح داللى یمیز كل لفظ  وخالصة ما سبق
ف فملمحه الحزن مع الغضب . واآلیة فالغضب ملمحه إرادة الضرر بالمغضوب علیه أما األس

فیها إشارة إلى الغضب الشدید الذى اعترى نبى اهللا موسى علیه السالم غیرة على حرمة اهللا ومع 
  هذا الغضب كان الحزن على ما حدث منهم . 

***  

  سبل . –فجاج 

  ورد اللفظان متصاحبین فى السیاق القرآنى وذلك فى موضعین 

$ {قال تعالى :  uΖ ù= yè y_ uρ $ pκ� Ïù % [`$ y∨ Ïù Wξ ç7 ß™ öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβρ ß‰ tG öκ u‰ {  :٣١[االنبیاء . [  

θ#) {وقال سبحانه :    ä3 è= ó¡ tF Ï j9 $ pκ ÷] ÏΒ Wξ ç7 ß™ % [`$ y∨ Ïù { :٢٠[نوح .[  

  .)٢(والناظر المتعجل یشعر بترادف اللفظین "

ى یمیز والحق أن المصاحبة اللغویة المتكررة بین اللفظین تشیر إلى حتمیة وجود فارق دالل
ن كانا یشتركان فى الداللة على معنى (الطریق ) .    كل لفظ وإ

  وهذا الفارق سیتضح لنا جلیا بعد أن نتعرف على المعنى اللغوى لكل منهما . 

  أما لفظ السبیل فقد ذكر ابن فارس أن أصله یدل على " امتداد شىء .. 

  .)٣(والسبیل : الطریق ، وسمى بذلك المتداده "

  .)٤(: "السبیل : الطریق وما وضح منه "ور وقال ابن منظ

أما ( الفج) فعن أصله یقول  ابن فارس : " الفاء والجیم أصل صحیح یدل على تفتح وانفراج 
                                     

  . ١١٤ص  ٩التحریر والتنویر ج  )١(
  . ٣٨٥ص  ٢البرهان ج  )٢(
  .  ٤٨٢المقاییس ص  )٣(
  . ٤٨٤ص  ٤اللسان ج  )٤(



  

  

٥٤٨  

  .)١(من ذلك الفج : الطریق الواسع "

: " الفج : الطریق الواسع بین جبلین .. وكل طریق بعد فهو فج . ویقال:  وقال ابن منظور
  .)٢(إذا سلك الفجاج" افتج فالن افتجاجاً 

  .)٣(:" الفج : الطریق الواسع فى قبل جبل ونحوه ویجمع فجاجًا" وفى كتاب العین

  .)٤(وبالنظر فى المعنى اللغوى یظهر لنا أن الفجاج فیها ملمح "السعة والعمق "

  .)٦(یضًا " السهولة"أو  )٥(والسبل فیها ملمح " البسط واالمتداد "

" إلفادة أن الطرق التى جعلها اهللا فى الرواسى تجمع بین  والسر فى اجتماع اللفظین
فتین معًا فهى واسعة عمیقة تحیط بها المرتفعات ، وهى ممهدة إلى أبعد المسافات . وباجتماع صال

  .)٧(الصفتین معًا یكون تمام النعمة وكمال المنة "

***  

  

  ملح أجاج .

م وذلك فى موضعین مما یشعر جمعت المصاحبة اللغویة بین اللفظین فى القرآن الكری
  السامع بالفارق الداللى بینهما .   

}  ِ◌ # x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN# t� èù # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é& {  :٥٣[الفرقان . [  

≈›x#  {وقال سبحانه :   yδ Ò> õ‹ tã ÔN#t� èù Ô÷Í← !$ y™ …çµ ç/#u�Ÿ° # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ (Ól% ỳ é& {  :١٢[ فاطر [  

                                     
  . ٩٧٢المقاییس ص  )١(
  .  ٢٦ص  ٧اللسان ج  )٢(
  .  ٢٤ص  ٦العین ج  )٣(
  .  ٢٧أسرار الترادف ص  )٤(
  . المصدر السابق نفسه  )٥(
  .  ٢٥٠المفردات للراغب ص  )٦(
  .  ٢٧أسرار الترادف ص  )٧(



  

  

٥٤٩  

ة على معنى ( الملوحة ) مما یوحى بترادفهما ولكن بالنظر فیما واللفظان یشتركان فى الدالل
  ذكره العلماء یتبین الفارق الداللى بینهما . 

  .)١(: " والملح والملیح خالف العذب من الماء"وقال ابن منظور 

ما ملوحة ... والماء األجاج  وذكر ابن فارس : أن األجاج مادته تدل على " الشدة إما حرًا وإ
  .)٢(: الملح"

: " وماء أجاج : أى ملح ، وقیل :، األجاج : الشدید الحرارة وقیل :، وقال ابن منظور 
  .)٣(األجاج بالضم : الماء الملح ، الشدید الملوحة "

  .)٤(النار وأجتها وقد أجت " جبأنه " شدید الملوحة والحرارة من قولهم أجی وعرفه الراغب

  على رأیهم . أما لو ذهبنا إلى علماء التفسیر لنتعرف 

  .)٥(فیه ملوحة ومرارة " أى: " وملح أجاج  فیقول القرطبى

: " والملح بكسر المیم : الشىء الموصوف بالملوحة بذاته ال بإلقاء ملح فیه وقال ابن عاشور
  . )٦(. واألجاج : الشدید الملوحة "

عن  ن ( األجاج) یتمیز بملمح داللىبأیمكن التأصیل  ومن خالل ما ذكره المفسرون
، أبو البقاء الكفوى  (الملح) وهو أنه یجمع بین ( الملوحة الشدیدة وبین المرارة ) ویؤید قولى هذا

  .)٧(فقد عرف الماء األجاج بقوله " وماء أجاج : أى ملح ومر "

فى فقه اللغة حیث بین :" أنه ال یقال للماء الملح األجاج إال إذا  الثعالبىویؤید ذلك أیضًا 

                                     
  . ٣٤٧ص  ٨اللسان ج  )١(
  .  ٢٦المقاییس ص  )٢(
  . ٨٣ص  ١اللسان ج )٣(
  . ١٦المفردات ص  )٤(
  .  ٥٩ص  ١٣الجامع للقرطبى ج  )٥(
  . ٢٨٠ص  ٢٢التحریر والتنویر ج  )٦(
  . ٥١الكلیات ص  )٧(



  

  

٥٥٠  

  .)١(مرًا " كان مع ملوحته

***  

  . نصب و لغوب 

“ü {اجتمع اللفظان فى قوله تعالى :  Ï% ©! $# $ oΨ ¯= ym r& u‘# yŠ Ïπ tΒ$ s) ßϑ ø9 $#  ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù Ÿω $ uΖ �¡ yϑ tƒ 
$ pκ� Ïù Ò= |Á tΡ Ÿω uρ $ uΖ �¡ yϑ tƒ $ pκ� Ïù Ò>θ äó ä9 { :٣٥[فاطر . [  

على معنى  ن اللفظین من قبیل المترادف الشتراكهما فى الداللةأوقد زعم بعض العلماء 
  (التعب) . 

وكذا  )٢(حیث قال " فإن نصب مثل لغب وزنًا ومعنى ومصدرًا " البرهان للزركشىكما فى 
  .)٣("االتقان للسیوطىفى 

  وكذلك فعل الراغب حیث فسر اللغب بالنصب .

  .)٤(فقال : " اللغوب : التعب والنصب "

  .)٥(وقال : " النصب : التعب "

غین والباء أصل صحیح واحد ، یدل على ضعف وتعب .... : " الالم والقال ابن فارس 
  .)٦(تى ساغبًا الغبًا ، أى جائعًا تعبًا ... "أواللغوب : التعب واإلعیاء والمشقة و 

وعن  )٧(: " اللغوب : التعب واإلعیاء ... وألغبته أنا أى أنصبته ... "وقال ابن منظور 
  .)٨(نصب : التعب ... "النصب یقول " النصب : اإلعیاء من العناء .. وال

  ویالحظ من كالم اللغویین التسویة بین اللفظین . 

  نهم فرقوا بین اللفظین . أأما لو ذهبنا إلى المفسرین فنجد 
                                     

  . ١٩٠اللغة ص فقه  )١(
  . ٤٧٤ص  ٢البرهان ج  )٢(
  . ١٩٠ص  ٢ینظر : االتقان ج  )٣(
  .  ٥٠٥المفردات ص  )٤(
  .  ٥٤٩المصدر السابق ص  )٥(
  .  ٦٢٢المقاییس ص  )٦(

  . ٩٣ص  ٨اللسان ج  )٧(
  .  ٥٦٦ص  ٨المصدر السابق ج  )٨(



  

  

٥٥١  

: " نصب أى تعب وال یمسنا فیها لغوب كالل وفتور وهو نتیجة النصب یقول األلوسى 
  ل منهما . وضمه إلیه وتكریر الفعل المنفى للمبالغة فى بیان انتفاء ك

  .)١(: النصب التعب الجسمانى واللغوب التعب النفسانى "وقال بعضهم 
وقال صاحب التحریر والتنویر : والنصب : التعب من نحو شدة حر وشدة برد واللغوب : 

  .)٢(اإلعیاء من جراء عمل أو جرى "
  .  البدن: " نصب أى تعب بدن ولغوب : أى تعب نفسى وهو الزم عن تعب وفى البحر المحیط 
: ( النصب ) التعب والمشقة التى تصیب المنتصب المزاول له وأما  وقال الزمخشرى

(اللغوب ) فما یلحقه من الفتور بسبب النصب ( والنصب ) نفس المشقة والكلفة  و ( اللغوب ) 
  .)٣(نتیجته وما یحدث منه من الكالل والفترة "

  اللغوب نتیجة للنصب ویرتبط بالنفس ال البدن . من كالم السادة المفسرین أن ومما سبق یتضح لنا

***  
  . يستنكف ويستكبر 

  تكررت المصاحبة بین اللفظین فى القرآن الكریم : 
...   {قال تعالى :  tΒ uρ ô# Å3Ζ tG ó¡ o„ ô tã  Ïµ Ï? yŠ$ t6 Ïã ÷� É9 ò6 tG ó¡ tƒ uρ öΝ èδ ç� à³ ós u‹ |¡ sù Ïµ ø‹ s9 Î) 
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  .)٤(وذهب بعض العلماء إلى أن " االستنكاف واالستكبار واحد"
ن هناك فارقًا داللیًا بین الكلمتین ولعل تكرار المصاحبة بینهما فى السیاق القرآنى أوالواقع 

  هذا .  یشیر إلى

: " ونكف الرجل عن األمر ، بالكسر نكفا واستنكف : أنف وامتنع ..  قال ابن منظور
  .)٥(وأصله نكفت الدمع إذا نحیته بإصبعك عن خدك ... "

: " .. النكف : جمع نكفة وهى غدة فى أصل اللحى ، یقال : إبل منكفة : وقال ابن فارس 

                                     
  .  ٣٧٢ص  ١١روح المعانى ج  )١(
   . ٣١٧ص  ٢٢التحریر والتنویر ج  )٢(
  . ٣٠٠ص  ٧البحر المحیط ج  )٣(
  . ٦٩٩ص  ٨اللسان ج  )٤(
  .  ٦٩٩ص  ٨اللسان ج  )٥(



  

  

٥٥٢  

األمر واستنكف ؛ إذا أنف وأعرض عنه وأراه  ظهرت نكفاتها ثم قیس على هذا فقیل : نكف من
  .)١(أصل لحیه ، كما یقال أعرض إذا واله عارضه وترك مواجهته "

  .)٢(: " استنكف منه ونكف ونكف : امتنع وانقض أنفًا وحمیة "وفى األساس 

  .)٣(: "  نكف من باب فرح : أنف منه وعدل عنه "وفى القاموس القویم 

  .)٤(م وأبى أن یخضع للحق عنادًا "أما یستكبر فمعناه " تعاظ

" االستنكاف تكبر فى تركه  روح المعانىوقد أشار المفسرون إلى الفرق بین اللفظین ففى 
  .)٥(أنفه ولیس فى االستكبار ذلك "

إلى أن االستنكاف أشد من االستنكار ویتمیز عنه بملمح األنفة حیث  ابن عاشوروقد ذهب 
  .)٦(االمتناع بأنفه فهو أشد من االستكبار "قال : " واالستنكاف : التكبر و 

***  

  . هنيئاً مريئاً 

θ#) {ورد  اللفظان فى قوله تعالى :  è?# u uρ u !$ |¡ Ï iΨ9 $# £ Íκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ \' s# øt ÏΥ 4 β Î* sù t ÷ ÏÛ öΝ ä3 s9  tã 
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إلى القول بترادف اللفظین إال أن هناك فریقًا آخر یفرق بینهما وهذا  وقد ذهب بعض العلماء
  سیتضح من خالل ما قاله العلماء فى معنى اللفظین . 

: " الهنئ كل ما ال یلحق فیه مشقة وال یعقب وخامة وأصله فى الطعام یقال قال الراغب 
  .)٧(هنئ الطعام فهو هنئ "

تاك بال مشقة .. وقد هنئ الطعام أى تهنأت به أما : " الهنئ والمهنأ :، وقال ابن منظور 
.. وقد هنأنا اهللا الطعام ، وكان طعاما استهنأناه أى استمرأناه .. وطعام هنئ : سائغ . قال الزجاج 

                                     
  .  ١٠١٠المقاییس ص  )١(
  . ٦٥٥األساس ص  )٢(
  .  ٢٨٧ص  ٢القاموس القویم ج  )٣(
  . ١٥٠المصدر السابق نفسه ص  )٤(
  .  ٢١١ص  ٣روح المعانى ج )٥(
  . ٥٩ص  ٦التحریر والتنویر ج  )٦(
  . ٥٧٩،  ٥٧٨ص المفردات  )٧(



  

  

٥٥٣  

  .)١(: تقول : هنأت الطعام ومرأنى "

 إلى األصل الذى یدور حوله معنى كلمة ( هنئ ) فقال : "الهاء والنون ابن فارسوقد أشار 
  .)٢(والهمزة یدل على إصابة خیر من غیر مشقة "

: " وطعام مرئ هنئ : حمید المغبة بین المرأة .. وقد  ابن منظور) فیقول  یئأما كلمة ( مر 
الطعام . ومرأ : صار مریئًا .. یقال مرأنى الطعام وأمرأنى إذا لم یثقل على المعدة وانحدر  ؤمر 

وأصل المرئ : رأس المعدة المتصل بالحلقوم وبه یكون عنها طیبًا .. وكأل مرئ : غیر وخیم .. 
  .)٣(استمراء الطعام "

: " مرء الطعام ، من باب كرم : سهل فى الحلق وحمدت عاقبته وخال وفى القاموس القویم 
  .)٤(من التنغیص "

  أما الهنئ فیقول عنه : 

هنئ : أى سائغ یهنؤ هناءة : تیسر بال مشقة وسهل أمره وسعد به صاحبه وهو طعام  ؤ" هن
  .)٥(نافع یسعد به آكله "

ومنه أخذ هنئ . .’ بین اللفظین فقال : " والهنئ : : ما یلذه اآلكل  فرق أبو البقاءوقد 
  .)٦(والمرئ . ما یحمد عاقبته "

ذا ذهبنا إلى السادة المفسرین فنجد منهم من فرق بینهما ومنهم من اعتبرهما بمعنى  أن وإ
  واحد . 

: یفسرهما بمعنى واحد إال أنه یشیر إلى القول الذى فرق بینهما الزمخشرى فها هو العالمة 
حیث قال : " هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغًا ال تنغیص فیه . وقیل : الهنئ : ما یلذه اآلكل . .’ 

                                     
  . ١٤٤،  ١٤٣ص  ٩اللسان ج   )١(
  . ١٠٣٧المقاییس ص  )٢(
  . ٢٤٠،  ٢٣٩ص  ٨للسان ج ا )٣(
  . ٢٢٠ص  ٢القاموس القویم ج  )٤(
  ٣٠٩ص   المصدر السابق نفسه )٥(
  ٩٦٣الكلیات ص  )٦(
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  .)١(والمرئ : ما یحمد عاقبته"

ة : هنیئًا ال إثم فیه ، : " هنیئًا مرئیًا أى شافیًا سائغًا . وقال أبو حمز وفى البحر المحیط 
مریئًا ال داء فیه ، وقیل : هنیئًا : لذیذًا ، مریئًا : محمود العاقبة وقیل : هنیئًا مریئًا : أى ماال 

  .)٢(تنغیص فیه ....."

نه أشار إلى ما قیل فى الفارق بینهما كذلك أإلى القول بترادفهما إال وقد ذهب ابن عاشور 
الطعام .  ؤوكسرها بمعنى ساغ ولم یعقب نغصًا . والمرئ من مر حیث قال : " وهنئ بفتح النون 

تباع . وقیل : الهنئ الذى یلذه اآلكل والمرئ : ماتحمد مثلث الراء بمعنى هنئ فهو تأكید یشبه اإل
  .)٣(عاقبته "

ترددهم فى الحكم على اللفظین فمنهم من جعلهما من قبیل  والواضح من كالم العلماء
لتأكید ومنهم من فرق بینهما وجعل لكل منهما ملمحه الداللى الممیز ، المترادف على سبیل ا

  فخصوا الهنئ بأنه ما أتى من غیر مشقة وال تعب . أما المرئ فهو ما یحمد عاقبته . 

فى الفرق بینهما وهو إمام فى هذا الباب حیث قال: "  أبو هالل العسكرىوقد ذهب إلى ذلك 
نئ هو الخالص الذى ال تكدیر فیه . ویقال ذلك فى الطعام ، الفرق بین الهنئ والمرئ : أن اله

  .)٤(وفى كل فائدة لم یعترض علیها ما یفسدها . والمرئ المحمود العاقبة .. "

ولعل من األمور التى تقوى القول القائل بالفارق بین اللفظین المصاحبة اللغویة فال شك أن 
  كل لفظ له داللته المؤثرة فى المعنى المراد.

                                     
  ٤١٣ص  ١الكشاف ج  )١(
  ١٧٥ص  ٣البحر المحیط ج  )٢(
  ٢٣٢ص  ٤التحریر والتنویر ج  )٣(
  . ٢٩٦الفروق اللغویة ص  )٤(
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  الخاتمـــة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمـــة

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 
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   :إلى یوم الدین

هذه الرحلة الممتعة فى دراسة ظاهرة المصاحبة اللغویة دراسة نظریة وتطبیقیة  وبعد
توصلت  التى أسجل بعض النتائج  من خالل المصاحبات اللغویة فى القرآن الكریم أود أن

  إلیها :

اهر اللغویة التى شاعت فى لغتنا العربیة و إن المصاحبة اللغویة واحدة من الظ - ١
ال أن اللغة العربیة إولیست لغتنا بدعًا فى ذلك فهى ظاهرة تشیع فى جمیع اللغات ، 

  لفاظ .امتازت بدقتها البالغة وبراعتها الباهرة فى اختیار المصاحبات بین األ

اخرًا من ز قد تنبه اللغویون العرب القدماء إلى هذه الظاهرة وتركوا لنا تراثًا  - ٢
المؤلفات والمصنفات اللغویة التى اهتمت بعرض األلفاظ اللغویة مع مصاحباتها 
اللغویة والتى كانت عونًا لألدباء والكتاب والشعراء فى تلك العصور ومن هذه 

  المؤلفات :

صالح المنطق الاأللفاظ الكتابی بن ة للهمذانى ، وجواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر ، وإ

وغیر السكیت ، وفقه اللغة وثمار القلوب للثعالبى ، والفروق اللغویة ألبى هالل العسكرى 
  ذلك من المؤلفات .

والناظر فى هذه المصنفات یرى أنها تضم ثروة من األلفاظ والعبارات والجمل روعى 
/ محمد حسن عبد الئم اللفظ من ألفاظ أخرى یحسن أن ترافقه وكما یقول دفیها اختیار ما ی

غة الحلوة ی: ومن ثم كانت هذه الكتب منبعًا ال ینضب لطالبى المصاحبات البلالعزیز 
الجرس . كما یالحظ أن علماء العربیة السابقین قد تناولوا ظاهرة المصاحبة اللغویة وتحدثوا 

اظ فى االستعمال كما أنهم جعلوها حدًا فى التفرقة بین األلفاظ عن ضرورة التوافق بین األلف
مما یؤكد أن العلماء  ،فى كتابه الفروق اللغویة  أبو هالل العسكرىالمترادفة كما فعل 

ن لم یطلق علیها أحدهم  العرب السابقین كان لهم السبق فى إدراك هذه الظاهرة واستیعابها وإ
  مصطلح المصاحبة .

" تراثنا اللغوى فى حاجة ماسة إلى أن تعاد قراءته فى ضوء البحوث  أن وهذا یؤكد لنا
عادة تصنیفه بحیث یتیسر للدارسین بحثه واالنتفاع به " وذلك إاللغویة المعاصرة بل ینبغى 

لیعلم هؤالء الذین یلهثون وراء كل األفكار التى یبثها إلینا الغرب أن فى تراثنا الكفایة . بل 
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التراث قلیًال من االهتمام لصارت الریادة بأیدینا وصرنا نصدر إلى الغرب إننا إذا أعطینا 
  من علماء المسلمین . ماءكل جدید كما كان أسالفنا العظ

غویة أن داللة التركیب ال تتوقف عند حدود لتؤكد دراسة ظاهرة المصاحبة ال - ٣
أجل التوصل المعنى المعجمى بل ینبغى النظر فى التصاحب الواقع بین األلفاظ من 

 أن  إلى المعنى المراد ، ولیس معنى هذا أننا نهمل دراسة المعنى المعجمى ، فمعلوم
له دوره فى تحصیل المعنى ولكن لیس هو كل شئ فى إدراك المعنى . فالترافق بین 
األلفاظ له ضوابطه التى تؤدى فى النهایة إلى تحصیل المعنى المراد . ولو حدث خلل 

ائدة الداللیة المرجوة لدى المتكلم فقواعد والضوابط لما تحققت الأو خروج عن هذه ال
  أو السامع .

إن الدراسة التطبیقیة لظاهرة المصاحبة اللغویة من خالل القرآن الكریم قد أثبتت  - ٤
اء ألفاظه وحسن ترتیبها فى نسق لغوى بدیع ، قوجهًا من وجوه اإلعجاز القرآنى فى انت

كثیرًا من المصاحبات اللغویة الفریدة والتى صبغت بالصبغة فقد ابتكر القرآن الكریم 
اإلسالمیة باإلضافة إلى الكم الهائل من المصاحبات اللغویة التى وردت فى القرآن 

  الكریم وهو على ذلك منبع ال ینضب مداده فى دراسة المصاحبة.

ات ت المصاحبة اللغویة بدورها الفعال فى إنشاء كثیر من المصطلحهملقد أس - ٥
أصحاب الیمین وأصحاب الشمال ، وسدرة اإلسالمیة فى القرآن الكریم مثل مصطلح " 

المنتهى ، والمشعر الحرام ، ویوم القیامة ، والمقام المحمود ، وابن السبیل ... الخ 
  وغیرها كثیر كما اتضح من خالل هذه الدراسة .

لفاظ لفاظ فهناك من األیالحظ أن القرآن الكریم تنوعت فیه المصاحبات اللغویة لأل - ٦
ذات المعدل الكبیر أى واسعة المدى حیث تقبل فى صحبتها كلمات كثیرة من ذلك 

  أصحاب ، یوم ، أهل ، سبیل ، ... ) ألفاظ (

 –على درجات متفاوته  –وعلى العكس هناك كلمات ذات معدل ضعیف یمكن التنبؤ 
خطبة النساء ، والمشعر الحرام ، سكرة الموت ، سدرة بالكلمة التى تجئ معها ومن ذلك ( 

  المنتهى ، سم الخیاط ، ... ) إلى غیر ذلك .

یالحظ من خالل هذه الدراسة أن القرآن الكریم قد استوعب صور المصاحبة  - ٧
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اللغویة المتعددة . فوردت المصاحبات اللغویة فى صورة الصفة والموصوف ، وصورة 
  .لیه من اسم أو حرف جر إسند ألعطف والفعل وما المضاف والمضاف إلیه وا

لم قد تنوعت دالالت كثیر من التراكیب فى القرآن الكریم فهناك من التراكیب التى  - ٨
ترد فى القرآن الكریم إال للداللة على معنى محدد فى االستعمال القرآنى كمصطلح ( 

الذى  الحرام) البیت() الذى دل على معنى (اإلسالم) أو مصطلح  الصراط المستقیم
  لم یأت إال للداللة على الكعبة المشرفة .

وهناك أیضًا تراكیب قد تعدد معناها فى القرآن الكریم وتحددت داللتها بحسب السیاق 
  فیه مثل تركیب (المیثاق الغلیظ) وغیره . ةالوارد

ى تثبت دراسة المصاحبة اللغویة فى القرآن الكریم أن ظاهرة الترداف التام ف - ٩
القرآن الكریم نادرة الوجود فقد أكدت أن كل لفظ فى االستعمال القرآنى له داللته 

 ةغیره . إذ كل كلمة فى القرآن الكریم منتقا منالخاصة به والتى تمیزه فى االستعمال 
فى سبك رائع قوى بحیث ال تقوم أى كلمة أخرى  ةبعنایة فائقة ودقة متناهیة وموضوع

ها فى المعنى مقامها فإن المصاحبة اللغویة قد أثبتت أنه إذا من األلفاظ المقاربة ل
اقترن لفظان یشتركان فى قدر معین من المعنى فورودهما معًا أكبر دلیل على أن كًال 
منهما یحمل داللة معینة أرادها القرآن الكریم وال یتم المعنى إال بها وقد تجلى هذا 

روق اللغویة فى القرآن الكریم فى صورة الدور الذى قامت به المصاحبة فى إثبات الف
(البث والحزن ، والخوف والخشیة ، والدعاء والنداء المعطوف والمعطوف علیه مثل 

  إلى آخر هذه األلفاظ ، والسر والنجوى ، والضیق والحرج ، والظلم والهضم ...) 

لمات وعلى هذا یمكن االستفادة بالمصاحبة اللغویة فى عدها معیارًا تتمیز بها الك
  المترادفة فى لغة ما 

یمكن االستفادة من ظاهرة المصاحبة اللغویة فى استنباط األحكام الشرعیة ولقد  - ١٠
وعى األصولیون والمفسرون ذلك وقد ألمح البحث إلى بعض اإلشارات التى تنبىء 

  ن ذلك فى ثنایا هذا البحث .ع

  هذا ومن األمور التى أوصى بها فى نهایة هذه الدراسة :

ضرورة دراسة المصاحبة اللغویة دراسة تطبیقیة فى دواوین الشعر العربى فهى  - ١
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فى حاجة إلى مثل هذه الدراسة وكذلك دواوین السنة النبویة المطهرة وذلك بغرض 
استخراج هذه الجواهر اللفظیة المكنونة فى لغتنا الجمیلة حتى تدب إلیها الروح من 

  جدید فى هذا العصر .

جم لغوى یهتم بقضیة المصاحبة اللغویة حتى ال تتسرب إلى ضرورة عمل مع - ٢
واستعماالت ردیئة ال سیما وأن اللغة العربیة فى هذه األیام تعیش  ،اللغة تراكیب ركیكة

المعجم أیضًا العاملین فى مجال الترجمة حتى  هذا فى غربة بین أهلها . ویفید
یتوافق مع دیننا الصحیح ولغتنا  نستطیع أن نعبر عن أنفسنا للعالم كله تعبیرًا صحیحاً 

  الجمیلة .

ال مانع من االستفادة من األفكار اللغویة الحدیثة وتطبیقها فى دراسة القرآن  - ٣
وقواعد فهمنا للقرآن الكریم ، بل إن دراسة  ،الكریم طالما ال تتعارض مع أصول دیننا

من  راز وجه جدیدبإذلك من خالل القرآن الكریم قد یكون واجبًا إذا ما ساعد على 
  وجوه اإلعجاز القرآنى .        

إن هذا البحث المتواضع ما هو إال جهد المقل وال أدعى فیه  : أود أن أقول وأخیراً 
سمة البشر أما الكمال فلله تعالى وحده ، وما كان فیه من فضل أو حسنة  صكماًال فالنق

نى ألرجو اهللا تعالى أن  یجعل هذا العمل زادًا لى یوم أن ألقاه فمن اهللا وحده ال شریك له . وإ
وأن یجعله خالصًا لوجهه الكریم وأن یجزى اهللا تعالى أساتذتى الكرام وكل من عاوننى 

  بالنصح واإلرشاد خیر الجزاء فهو ولى ذلك والقادر علیه .

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

   حمد عبد الفتاح الحسینىالباحث / حمادة م                                 
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  رساالفه
  :وتشمل 

  فهرس اآليات القرآنية .  -١
 فهرس األحاديث النبوية . -٢
 فهرس األشعار . -٣
 فهرس المصادر والمراجع . -٤
  . لمحتوىفهرس ا -٥
  

  

  

  

  

  
  أوالً فهرس اآليات القرآنية :

 الصفحة رقم اآلية اآلية م
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١٦  §Ν èO ôM |¡ s% Ν ä3 ç/θ è= è% . ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ š� Ï9≡ sŒ  ٤٧٤ ٧٤ 
١٧  Ÿω uρ r& tβθ ßϑ n= ôè tƒ ¨β r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”� Å¡ ç„ $ tΒ uρ tβθ ãΨ Î= ÷è ãƒ  ٤٢٤ ٧٧ 
١٨  4’ n? t/  tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ  Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz  ٣٧٥ ٨١ 

  صحف* رقم السورة فى الم 
١٩  
  

š Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $#  

٣٦٣،  ٣٦٢ ٨٢ 
،٤٣١ 

٢٠  (#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $ YΖ ó¡ ãm (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $#  ٤٧٥،  ٤٣٧ ٨٣ 

٢١  øŒ Î) uρ $ tΡ õ‹ s{ r& öΝ ä3 s)≈ sW‹ ÏΒ Ÿω tβθ ä3 Ïÿ ó¡ n@ öΝ ä. u !$ tΒ ÏŠ  ٤٦٣ ٨٤ 

٢٢  $ oΨ ÷� s?# u uρ  |¤Š Ïã t ø⌠ $# zΝ tƒ ó� s∆ ÏM≈ oΨ Éi� t6 ø9 $# çµ≈ tΡ ô‰ −ƒ r& uρ 

Çyρ ã� Î/ Ä¨ ß‰ à) ø9 $#  

٣٣٨ ٨٧ 
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٥٦٢  

٢٣  ö≅ è%  tΒ šχ% x. # xρ ß‰ tã Ÿ≅ƒ Î� ö9 Éf Ïj9  ٢٠٥ ٩٧ 

٢٤  $ ¨Β –Š uθ tƒ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ 

t Ï. Î� ô³ çR ùQ $#  

٢٨٢ ١٠٥ 

٢٥  öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? �χ r& ©! $# … ã& s! à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ٤٣٥ ١٠٧ 
٢٦  ¨Š uρ ×�� ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 Ν ä3 tΡρ –Š ã� tƒ . ÏiΒ Ï‰ ÷è t/  ٢٨٢ ١٠٩ 

٢٧  (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? / ä3 Å¡ àÿΡ L{  ٤٣٧ ١١٠ 
٢٨  ª! $$ sù ãΝ ä3 øt s† öΝ ßγ oΨ ÷� t/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ% x. 

ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ s†  

٤١٠ ١١٣ 

٢٩  ¬! uρ ä− Ì� ô± pR ùQ $# Ü> Ì� øó pR ùQ $# uρ 4 $ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? ٤٢٦ ١١٥ 

٣٠  !$ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& Èd, ys ø9 $$ Î/ # Z�� Ï± o0 # \�ƒ É‹ tΡ uρ  ٣٦٠ ١١٩ 

٣١  (#ρ ä‹ Ïƒ ªB $# uρ  ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) ’ ~? |Á ãΒ  ٣٩١ ١٢٥ 

٣٢  øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ # µ$ s# t/ ١٨٠ ١٢٦ 

٣٣  øŒ Î) uρ ßì sù ö� tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) y‰ Ïã# uθ s) ø9 $# ٤٩٧ ١٢٧ 

٣٤   tΒ uρ Ü= xî ö� tƒ  tã Ï' ©# ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) �ω Î)  tΒ tµ Ïÿ y™   ٤٩٥،  ٣٩٤ ١٣٠ 

٣٥  sπ tó ö7 Ï¹ «! $# ( ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& š∅ ÏΒ «! $# Zπ tó ö7 Ï¹  ٣٥٨ ١٣٨ 

٣٦  ≅ è% °! ä− Î� ô³ pR ùQ $# Ü> Ì� øó yϑ ø9 $# uρ  ٤٢٦ ١٤٢ 

٣٧  ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $#  ٢٠٨ ١٤٤ 

٣٨  Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s?  yϑ Ï9 ã≅ tF ø) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 7N≡ uθ øΒ r&  ٣٤٨ ١٥٤ 

٣٩  Ν ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 oΨ s9 uρ & ó ý Î/ z ÏiΒ Å∃ öθ sƒ ø: $# Æíθ àf ø9 $# uρ  ٤٣٤ ١٥٥ 

٤٠  ¨β Î) $ xÿ ¢Á9 $# nο uρ ö� yϑ ø9 $# uρ  ÏΒ Ì� Í← !$ yè x© «! $#  ٤٥٠،  ٤٣٦،  ٣٧٥ ١٥٨ 

٤١  $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n= ym $ Y7 Íh‹ sÛ  ٣١٩ ١٦٨ 

٤٢  ã≅ sV tΒ uρ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2 È≅ sV yϑ x. “ Ï% ©! $# ß, Ïè ÷Ζ tƒ $ oÿ Ï3 

Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ �ω Î) [ !$ tã ßŠ [ !# y‰ ÏΡ uρ  

٥٣٠ ١٧١ 

٤٣  $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ §� ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ  ١٩٧ ١٧٣ 
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٥٦٣  

٤٤  }§ øŠ ©9 §� É9 ø9 $# β r& (#θ —9 uθ è? öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î� ô³ yϑ ø9 $# 

É> Ì� øó yϑ ø9 $# uρ  

٤٢٦،  ٢٦٤ ١٧٧  ،
٥٢٤،  ٤٧٥ 

٤٥  (#θ è= Ïϑ ò6 çG Ï9 uρ nο £‰ Ïè ø9 $# (#ρ ç� Éi9 x6 çG Ï9 uρ ©! $# 4† n? tã  ٤٧٦ ١٨٥ 

٤٦  (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $#  ٣٠٤،  ١٩٣ ١٨٧ 
٤٧  (#θ è= ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# t Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ  ٣٤٨ ١٩٠ 

٤٨  ã� öκ ¤¶9 $# ãΠ# t� pt ø: $# Ì� öκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# t� pt ø: $# àM≈ tΒ ã� çt ø: $# uρ 

ÒÉ$ |Á Ï%  

٢١٥،  ٢١٤ ١٩٤ 

٤٩  (#θ à) ÏÿΡ r&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ (#θ à) ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) 

Ïπ s3 è= öκ −J9 $#  

٣٤٨ ١٩٥ 

٥٠  �k pt ø: $# Ö� ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4  yϑ sù uÚ t� sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $#  ٥٠٥،  ٢٩٢ ١٩٧ 
٥١  !# sŒ Î* sù Ο çF ôÒ sù r& ï∅ ÏiΒ ;M≈ sù t� tã (#ρ ã� à2 øŒ $$ sù  ٢١٣ ١٩٨ 

٥٢  $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# 

Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s?  

٣١٩ ٢٠٨ 

٥٣  ÷Π r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β  ٥٢٤ ٢١٤ 
٥٤  ö≅ è% !$ tΒ Ο çF ø) xÿΡ r& ô ÏiΒ 9� ö� yz È ø y‰ Ï9≡ uθ ù= Î= sù t Î/ t� ø% F{ $# uρ  ٢٩٤ ٢١٥ 
٥٥  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ٤٤٩،  ٢١٥،  ٢١٤ ٢١٧  

٥٦  zƒ É‹ ©9 $# uρ (#ρ ã� y_$ yδ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $#  ٤٤٧،  ٣٤٨ ٢١٨ 

٥٧  Ÿω uρ ‘≅ Ït s† öΝ à6 s9 β r& (#ρ ä‹ è{ ù' s? !$ £ϑ ÏΒ £ èδθ ßϑ çF ÷� s?# u $ º↔ ø‹ x© Hω Î) β r&  ٣٠٥ ٢٢٩ 
٥٨  β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ !$ yϑ Íκ ö� n= tæ β r& !$ yè y_# u� tI tƒ 

β Î) !$ ¨Ζ sß β r& $ yϑŠ É) ãƒ 

٣٠٥  ٢٣٠ 

٥٩  y7 Ï9≡ sŒ àá tãθ ãƒ  Ïµ Î/  tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß ÏΒ ÷σ ãƒ  ٢٦٥ ٢٣٢ 

٦٠  Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ yϑŠ Ïù Ο çG ôÊ §� tã  Ïµ Î/ ô ÏΒ 

Ïπ t7 ôÜ Åz Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

٣١٨ ٢٣٥ 

٦١  �ω yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ β Î) ãΛ ä ø) ¯= sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝ s9 £ èδθ �¡ yϑ s?  ٥٠٥ ٢٣٦ 
٦٢  (#θ Ýà Ïÿ≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9 $#  ٢٢٢ ٢٣٨ 

٦٣  (#θ è= ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ  ٣٤٨ ٢٤٤ 
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٥٦٤  

٦٤  Ÿω öθ s9 uρ ßì øù yŠ «! $# }̈ $ ¨Ψ9 $#  ١١٥ ٢٥١ 

٦٥   yϑ sù ö� àÿ õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù 

y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ó� ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $#  

٢٢٨ ٢٥٦ 

٦٦  ö� ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š� ÏΒ$ yè sÛ š� Î/# u� Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ  ٥٠٦ ٢٥٩ 

٦٧   tΒ uρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρ é& # Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2  ٢٩٢ ٢٦٩ 
٦٨  ã� Ïeÿ s3 ãƒ uρ Ν à6Ζ tã  ÏiΒ öΝ à6 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ٤٧٨ ٢٧١ 

٦٩  š Ï% ©! $# šχθ à) ÏÿΨ ãƒ Ο ßγ s9≡ uθ øΒ r& È≅ øŠ ©9 $$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# uρ 

# v� Å™ Zπ uŠ ÏΡ Ÿξ tã uρ 

٤٢٣ ٢٧٤ 

٧٠  ¨β Î) š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ  ٤٧١،  ٤٣١ ٢٧٧ 
٧١  β Î* sù öΝ ©9 (#θ è= yè øÿ s? (#θ çΡ sŒ ù' sù 5> ö� ys Î/ z ÏiΒ «! $#  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ  ٣٣٤ ٢٧٩ 
٧٢  $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n< Î) 

9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β  

١٦٣ ٢٨٢ 

٧٣  °! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ٤٣٥ ٢٨٤ 

    )٣( سورة آل عمران -٣  
٧٤  uθ èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ  ٢٧٧ ٧ 
٧٥  $ oΨ −/ u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨ t/θ è= è% y‰ ÷è t/ øŒ Î) $ oΨ oK ÷ƒ y‰ yδ ٤٥٩ ٨ 

٧٦  ª! $# uρ ß‰ Îiƒ xσ ãƒ  Íν Î� óÇ uΖ Î/  tΒ â !$ t± o„  ٢٨٨ ١٣ 

٧٧  š Ï% ©! $# tβθ ä9θ à) tƒ !$ oΨ −/ u‘ !$ oΨ ¯Ρ Î) $ ¨Ψ tΒ# u ö� Ïÿ øî $$ sù $ uΖ s9  ٤٧٣ ١٦ 

٧٨  y‰ Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ  ٢٩٠ ١٨ 

٧٩  ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ٤٣٥ ٢٩ 

٨٠  ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö� Ïÿ øó tƒ uρ ö/ ä3 s9  ٤٧٣ ٣١ 

٨١  � ä. øŒ $# uρ y7 −/ §‘ # Z�� ÏW Ÿ2 ôx Îm7 y™ uρ Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ Ì�≈ x6 ö/ M} $# uρ  ٤٢٠ ٤١ 
٨٢  y7 Ï9≡ sŒ çνθ è= ÷G tΡ š� ø‹ n= tã z ÏΒ ÏM≈ tƒ Fψ $# Ì� ø. Ïe%! $# uρ ÉΟ‹ Å3 ys ø9 $#  ٢٠٣ ٥٨ 
٨٣  Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ Ï9 šχρ ã� àÿ õ3 s? ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $#  ٢٨٢ ٧٠ 

٨٤  Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ Ï9 šχθ Ý¡ Î6 ù= s? ¨, ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/  ٢٨٣ ٧١ 
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٥٦٥  

٨٥  ¨β Î) uρ óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ $ Z)ƒ Ì� xÿ s9 tβ… âθ ù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/  ٤٨٠ ٧٨ 
٨٦  ö≅ è% s− y‰ |¹ ª! $# 3 (#θ ãè Î7 ¨? $$ sù s' ©# ÏΒ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î)  ٣٩٤ ٩٥ 

٨٧  ¨β Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9  ١٨٦ ٩٦ 

٨٨  ÏµŠ Ïù 7M≈ tƒ# u ×M≈ uΖ Éi� t/ ãΠ$ s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) ٣٩١ ٩٧ 

٨٩  (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_   ٣٠٢ ١٠٣ 

٩٠  ôM t/ Î� àÑ ãΝ Íκ ö� n= tã èπ ©9 Ïe%! $# t ø r& $ tΒ (# þθ àÿ É) èO  ٥٠٠ ١١٢ 

٩١  ¨β Î) š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x.  s9 z Í_ øó è? öΝ ßγ ÷Ψ tã öΝ ßγ ä9≡ uθ øΒ r&  ٣٧٥ ١١٦ 

٩٢  t Ï% ©! $# tβθ à) ÏÿΖ ãƒ ’ Îû Ï !# §� œ£9 $# Ï !# §� œØ9 $# uρ  ٤٢٤ ١٣٤ 

٩٣  š Ï% ©! $# uρ # sŒ Î) (#θ è= yè sù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθ ßϑ n= sß öΝ æη |¡ àÿΡ r&  ٣٧٣ ١٣٥ 
٩٤  $ tΒ uρ tβ% x. óΟ ßγ s9 öθ s% Hω Î) β r& (#θ ä9$ s%  ٣٧٣ ١٤٧ 

٩٥  Ÿω uρ ¨ t |¡ øt s† t Ï% ©! $# tβθ è= y‚ ö7 tƒ !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u ª! $#  ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù  ٤٩٢ ١٨٠ 
٩٦  $ yϑ ¯Ρ Î) uρ šχ öθ ©ù uθ è? öΝ à2 u‘θ ã_ é& tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ٤١٠ ١٨٥ 

٩٧  �χ Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n= ÏF ÷z $# uρ  ٢٩٢ ١٩٠ 
٩٨  $ oΨ −/ u‘ ö� Ïÿ øî $$ sù $ uΖ s9 $ oΨ t/θ çΡ èŒ ö� Ïeÿ Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tã $ oΨ Ï?$ t↔ Íh‹ y™  ٤٧٨ ١٩٣ 
    )٤سورة النساء ( -٤  

٩٩  ÷β Î* sù óΟ çF øÿ Åz �ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù   ٤٨١ ٣ 

١٠٠  (#θ è?# u uρ u !$ |¡ ÏiΨ9 $# £ Íκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ \' s# øt ÏΥ  ٥٥٢ ٤ 

١٠١  # sŒ Î) uρ u� |Ø ym sπ yϑ ó¡ É) ø9 $# (#θ ä9 'ρ é& 4’ n1 ö� à) ø9 $#  ٢٩١ ٨ 

١٠٢  |· ÷‚ u‹ ø9 uρ š Ï% ©! $# öθ s9 (#θ ä. t� s?   ٥٢٩ ٩ 

١٠٣  š� ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãm «! $# 4 ∅ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ  ٣٠٥ ١٣ 
١٠٤  y# ø‹ x. uρ … çµ tΡρ ä‹ è{ ù' s? ô‰ s% uρ 4 |Ó øù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/  ٢٥٧ ٢١ 

١٠٥  àM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# uρ z ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r&  ٤٨١ ٢٤ 

١٠٦   Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  ٤٨٢ ٢٥ 
١٠٧  β Î) (#θ ç6 Ï⊥ tF øg rB t� Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çµ ÷Ψ tã ö� Ïeÿ s3 çΡ 

öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™  

٤٧٨ ٣١ 

١٠٨  (#ρ ß‰ ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θ ä. Î� ô³ è@  Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x©  ٤٨٢،  ٢٩٤،  ١٨٩ ٣٦ 
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٥٦٦  

١٠٩  ¨β Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î= ôà tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ  ٢٩٦ ٤٠ 

١١٠  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ ç/ t� ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 

3“ t�≈ s3 ß™  

٣٧٩ ٤٣ 

١١١  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# (#θ ãΨ ÏΒ# u $ oÿ Ï3 $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 

$ ]% Ïd‰ |Á ãΒ 

٣٦٧ ٤٧ 

١١٢  tÏ%©!$#uρ (#θãΨtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# óΟßγè=Åzô‰ãΖy™ ;M≈̈Ψy_  ٤٧١،  ٤٣١ ٥٧ 
١١٣  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ 

tΑθ ß™ §�9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í� ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ  

٢٨٦ ٥٩ 

١١٤  t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u tβθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $#  ٣٤٦ ٧٦ 

١١٥  Ÿξ sù r& tβρ ã� −/ y‰ tF tƒ tβ# u ö� à) ø9 $#  ٤٥٤ ٨٢ 

١١٦  öθ s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §�9 $# #† n< Î) uρ ’ Í< 'ρ é& Ì� øΒ F{ $#   ٢٨٦ ٨٣ 

١١٧  ª!$# Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθèδ 4 öΝä3̈Ψyèyϑôfu‹s9 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#  ٤١٠ ٨٧ 

١١٨  $ tΒ uρ šχ% x. ? ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çF ø) tƒ $ ·Ζ ÏΒ ÷σ ãΒ �ω Î) 

$ \↔ sÜ yz 4  tΒ uρ Ÿ≅ tF s% $ ·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ \↔ sÜ yz  

٣٠٧ ٩٢ 

١١٩  $pκš‰r'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçFö/u�ŸÑ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$#  ٤٩٩ ٩٤ 

١٢٠  �ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç� ö� xî 

’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9 $#  

٢٨٩ ٩٥ 

١٢١  tΒuρ ólã�øƒs† .ÏΒ ÏµÏF÷�t/ #·�Å_$yγãΒ ’n<Î) «!$# Ï&Î!θß™u‘uρ §ΝèO 

çµø.Í‘ô‰ãƒ ßNöθpRùQ$# ô‰s)sù yìs%uρ …çνã�ô_r& ’n?tã «!$#  

٥١٠ ١٠٠ 

١٢٢  }§øŠn=sù ö/ä3ø‹n=tæ îy$uΖã_ βr& (#ρç�ÝÇø)s? zÏΒ Íο4θn=¢Á9$#  ٤٩٩،  ٤٧٥ ١٠١ 

١٢٣  # sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ� Ïù |M ôϑ s% r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9 $# ٤٧٦ ١٠٢ 

١٢٤  tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ #¹þθß™ ÷ρr& öΝÎ=ôàtƒ …çµ|¡øÿtΡ ¢ΟèO Ì�ÏÿøótGó¡o„  ٤٧١ ١١٠ 

١٢٥  tΒuρ È,Ï%$t±ç„ tΑθß™§�9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗt6s? ã&s! 3“y‰ßγø9$#  ٣٤٣ ١١٥ 

١٢٦  ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#  ÏΒ @� Ÿ2 sŒ 

÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ  

٤٧١ ١٢٤ 

١٢٧  ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& $ YΨƒ ÏŠ ô £ϑ Ï iΒ zΝ n= ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬!  ٣٩٤ ١٢٥ 
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٥٦٧  

١٢٨   tΒ uρ ö� àÿ õ3 tƒ «! $$ Î/  Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ  Ïµ Î7 çF ä. uρ 

 Ï& Î# ß™ â‘ uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $#  

٢٦٥ ١٣٦ 

١٢٩  ¨β Î) t É) Ïÿ≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅ xÿ ó™ F{ $#  ١٩٤ ١٤٥ 

١٣٠  $ uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ ßγ s% öθ sù u‘θ ’Ü9 $# öΝ Îγ É)≈ sV‹ Ïϑ Î/ $ oΨ ù= è% uρ 

ãΝ ßγ s9 (#θ è= äz ÷Š $# z>$ t7 ø9 $# 

٢٥٩ ١٥٤ 

١٣١  ≅t/ çµyèsù§‘ ª!$# Ïµø‹s9Î) 4 tβ%x.uρ ª!$# #¹“ƒÍ•tã $\ΚŠÅ3ym  ٤٩٦ ١٥٨ 

١٣٢  tÏϑŠÉ)çRùQ$#uρ nο4θn=¢Á9$# 4 šχθè?÷σßϑø9$#uρ nο4θŸ2̈“9$# tβθãΖÏΒ÷σçRùQ$#uρ  ٤٤٥ ١٦٢ 
١٣٣   tΒ uρ ô# Å3Ζ tG ó¡ o„ ô tã  Ïµ Ï? yŠ$ t6 Ïã ÷� É9 ò6 tG ó¡ tƒ uρ  ٥٥١ ١٧٢ 

١٣٤  $ ¨Β r& uρ š Ï% ©! $# (#θ àÿ s3Ζ tF ó™ $# (#ρ ç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ  ٥٥١ ١٧٣ 

    )٥سورة المائدة ( -٥  
١٣٥  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ �= Ït éB u� È∝ ¯≈ yè x© «! $# 

Ÿω uρ t� öκ ¤¶9 $# tΠ# t� pt ø: $# 

٣٥٧،  ٢١٥،  ١٨٤ ٢ 

١٣٦  ôMtΒÌh�ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπtGøŠyϑø9$# ãΠ¤$!$#uρ ãΝøtm:uρ Í�ƒÌ“ΨÏƒø:$#  ١٩٧ ٣ 

١٣٧   tΒ uρ ö� àÿ õ3 tƒ Ç≈ uΚƒ M} $$ Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6 ym … ã& é# yϑ tã  ٤٤٨ ٥ 

١٣٨  š Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� xÿ x. (#θ ç/ ¤‹ x. uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 

š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟ‹ Ås pg ø: $#  

٣٦١ ١٠ 

١٣٩  øŒ Î) §Ν yδ îΠ öθ s% β r& (# þθ äÜ Ý¡ ö6 tƒ öΝ ä3 øŠ s9 Î) óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&  ٤٩٤ ١١ 

١٤٠  ÷ È⌡ s9 ãΝ çF ôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ãΝ çF ÷� s?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $#  ٤٨٧،  ٤٧٦  ١٢ 

١٤١  $ yϑ Î6 sù Ν Íκ ÅÕ ø) tΡ öΝ ßγ s)≈ sV‹ Ï iΒ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9  ٤٧٤ ١٣ 

١٤٢  $ oΨ ÷ƒ t� øî r' sù ãΝ ßγ oΨ ÷� t/ nο uρ# y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ  ٥٤١ ١٤ 

١٤٣  ¬! uρ Û� ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ٤٣٥ ١٧ 

١٤٤  ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#θ è= äz ÷Š $# uÚ ö‘ F{ $# sπ y™ £‰ s) ßϑ ø9 $# ١٦٦ ٢١ 

١٤٥  .È⌡s9 |MÜ|¡o0 ¥’n<Î) x8y‰tƒ Í_n=çFø)tGÏ9 !$tΒ O$tΡr& 7ÝÅ™$t6Î/ y“Ï‰tƒ  ٤٩٣ ٢٨ 

١٤٦  y#ø‹x.uρ y7tΡθãΚÅj3ptä† ÞΟèδy‰ΖÏãuρ èπ1u‘öθ−G9$# $pκ�Ïù ãΝõ3ãm «!$#  ٣١٤ ٤٣ 

١٤٧  ö/ ä3 ós u‹ ø9 uρ ã≅ ÷δ r& È≅Š ÅgΥ M} $# !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ÏµŠ Ïù  ٢٨٤ ٤٧ 

١٤٨  9 e≅ ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷� Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ  ٥٣٦ ٤٨ 
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٥٦٨  

١٤٩  zΝ õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ  ٣١٣ ٥٠ 

١٥٠  ãΑθà)tƒuρ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u ÏIωàσ̄≈yδr& tÏ%©!$# (#θßϑ|¡ø%r& «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr&  ٣٠١ ٥٣ 
١٥١  šχρß‰Îγ≈pgä† ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù$sƒs† sπtΒöθs9 5ΟÍ←Iω  ٤٤٧ ٥٤ 

١٥٢  t Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 

öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘  

٤٤٥ ٥٥ 

١٥٣   tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u 

¨β Î* sù z> ÷“ Ïm «! $#  

٣١٠ ٥٦ 

١٥٤  $ uΖ øŠ s) ø9 r& uρ ãΝ æη uΖ ÷� t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ   ٥٤١ ٦٤ 

١٥٥  ôtΒ š∅tΒ#u «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì�ÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈|¹  ٤٧١ ٦٩ 

١٥٦  t Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� xÿ x. (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

Ü=≈ pt õ¾ r& ÉΟŠ Ås pg ø: $#  

٣٦١ ٨٦ 

١٥٧   Å3≈ s9 uρ Ν à2 ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑ Î/ ãΝ ›?‰ ¤) tã 

z≈ yϑ ÷ƒ F{ $#  

٣٠٨ ٨٩ 

١٥٨  $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷� t/ 

nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ  

٥٤١،  ٥١١ ٩١ 

١٥٩  Ÿ≅ yè y_ ª! $# sπ t6 ÷è s3 ø9 $# |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t� ys ø9 $#   ٢١٥،  ١٨٤ ٩٧ 

١٦٠  øŒÎ) tΑ$s% ª!$# |¤ŠÏè≈tƒ tø⌠$# zΝtƒó�tΒ ö�à2øŒ$# ÉLyϑ÷èÏΡ y7ø‹n=tã  ٣٣٨ ١١٠ 

١٦١  |MΡ r& u |M ù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹ Ïƒ ªB $# u’ Í hΓ é& uρ È ÷ yγ≈ s9 Î) 

 ÏΒ Èβρ ßŠ «! $#  

١٤ ١١٦ 

    )٦سورة األنعام ( -٦  
١٦٢  ß‰ôϑptø:$# ¬! “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ  ٤٣٥ ١ 

١٦٣  uθ èδ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= yz  Ï iΒ & ÏÛ ¢Ο èO # |Ó s% 

Wξ y_ r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘ ‡Κ |¡ •Β … çν y‰Ψ Ïã  

١٦١ ٢ 

١٦٤  uθ èδ uρ ª! $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $#  ٤٣٥ ٣ 

١٦٥  â‘# ¤$# s9 uρ äο t� Åz Fψ $# ×� ö� yz t Ï% ©# Ï j9 tβθ à) −G tƒ  ٣٢٤ ٣٢ 

١٦٦  ô‰ s) s9 uρ !$ uΖ ù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒ é&  Ï iΒ y7 Î= ö6 s% ٥٢٤ ٤٢ 
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٥٦٩  

Ο ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù Ï !$ y™ ù' t7 ø9 $$ Î/ Ï !# §� œØ9 $# uρ  
١٦٧  Ÿωuρ ÏŠã�ôÜs? tÏ%©!$# tβθããô‰tƒ Οßγ−/u‘ Íο4ρy‰tóø9$$Î/ ÄcÅ ýèø9$#uρ  ٤٢٧ ٥٢ 

١٦٨  y7Ï9≡x‹x.uρ ã≅Å_ÁxÿçΡ ÏM≈tƒFψ$# tÎ7oKó¡oKÏ9uρ ã≅‹Î6y™ tÏΒÌ�ôfßϑø9$#  ٣٤٥ ٥٥ 

١٦٩  uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# Ν à69 ©ù uθ tG tƒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ ١٦٢ ٦٠ 

١٧٠  β#u�ö�ym ÿ…ã&s! Ò=≈ysô¹r& ÿ…çµtΡθããô‰tƒ ’n<Î) “y‰ßγø9$#  ٣٧٧ ٧١ 

١٧١  ã& s! uρ Û� ù= ßϑ ø9 $# tΠ öθ tƒ ã‡ xÿΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ �Á9 $#  ٤٢٨ ٧٣ 

١٧٢  öθs9uρ (#θä.u�õ°r& xÝÎ6yss9 Οßγ÷Ζtã $̈Β (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ  ٤٤٨ ٨٨ 

١٧٣  y7Í×̄≈s9'ρé& tÏ%©!$# “y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1y‰ßγÎ6sù ÷νÏ‰tFø%$#  ٢٩٠  ٩٠ 

١٧٤  # x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6 ãΒ ä− Ï d‰ |Á •Β 

“ Ï% ©! $# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ  

٢٧٥ ٩٢ 

١٧٥  (#θ è% t� yz uρ … çµ s9 t ÏΖ t/ ¤M≈ oΨ t/ uρ Î� ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 4 
… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ  

٤٧٠ ١٠٠ 

١٧٦  (#θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& È⌡s9 öΝåκøEu!%ỳ  ٣٠١ ١٠٩ 

١٧٧  y7 Ï9≡ x‹ x. uρ $ oΨ ù= yè y_ È e≅ ä3 Ï9 @ c É< tΡ # xρ ß‰ tã t ÏÜ≈ u‹ x© 

Ä§Ρ M} $# Ç d Éf ø9 $# uρ  

٣٤٢ ١١٢ 

١٧٨  yϑsù ÏŠÌ�ãƒ ª!$# βr& …çµtƒÏ‰ôγtƒ ÷yu�ô³o„ …çνu‘ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 ( 
tΒuρ ÷ŠÌ�ãƒ βr& …ã&©#ÅÒãƒ ö≅yèøgs† …çνu‘ô‰|¹ $̧)Íh‹|Ê %[ t̀�ym  

٥٣٧ ١٢٥ 

١٧٩  öΝ çλ m; â‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Í h5 u‘  ٣٢٧ ١٢٧ 

١٨٠  Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? ÏN≡uθäÜäz Ç≈sÜø‹¤±9$# 4 …çµ̄ΡÎ) öΝä3s9 Aρß‰tã ×Î7•Β  ٣١٩ ١٤٢ 

١٨١  ≅è% Hω ß‰É r̀& ’Îû !$tΒ zÇrρé& ¥’n<Î) $·Β§�ptèΧ 4’n?tã 5ΟÏã$sÛ ÿ  ١٩٦ ١٤٥ 

١٨٢  ôyϑsù ÞΟn=øßr& £ϑÏΒ z>¤‹x. ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# t∃y‰|¹uρ $pκ÷]tã  ٥١٧ ١٥٧  
١٨٣  ö≅ è%  Í_ ¯Ρ Î)  Í_1 y‰ yδ þ’ Î n1 u‘ 4’ n< Î) :Þ ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β  ٣٩٤ ١٦١ 

    )٧األعراف (سورة  -٧  
١٨٤  }̈ uθó™uθsù $yϑçλm; ß≈sÜø‹¤±9$# y“Ï‰ö7ãŠÏ9 $yϑçλm; $tΒ y“Í‘…ãρ $yϑåκ÷]tã  ٤٨٧ ٢٠ 
١٨٥  š Ï% ©! $# uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ ٣٧٥ ٣٦ 
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٥٧٠  

!$ pκ ÷] tã y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $#  
١٨٦  Ï !$ uΚ ¡¡9 $# Ÿω uρ tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 ®L ym yk Î= tƒ 

ã≅ yϑ pg ø: $# ’ Îû É dΟ y™ ÅÞ$ u‹ Ïƒ ø: $#  

٣٥٤ ٤٠ 

١٨٧  š Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿω 
ß# Ï k= s3 çΡ $ ²¡ øÿ tΡ �ω Î) !$ yγ yè ó™ ãρ  

٣٦٢ ٤٢ 

١٨٨  #“ yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# |=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# β r& 

ô‰ s% $ tΡ ô‰ y` uρ $ tΒ $ tΡ y‰ tã uρ $ uΖ š/ u‘ $ y) ym  

٤١٢ ٤٤ 

١٨٩  #“yŠ$tΡuρ Ü=≈ptõ¾r& Å∃#{�ôãF{$# Zω%ỳ Í‘ ΝåκtΞθèùÍ�÷ètƒ ÷Λàι9yϑ‹Å¡Î0  ٣٧٠ ٤٨ 

١٩٠  #“yŠ$tΡuρ Ü=≈ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# |=≈ysô¹r& Ïπ̈Ψpgø:$# ÷βr& (#θàÒŠÏùr&  ٤١٢ ٥٠ 

١٩١  Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ  ٤٤٦ ٥٤ 

١٩٢  Ÿω uρ (#ρ ß‰ Å¡ øÿ è? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î)  ٤٣٨ ٥٦ 

١٩٣  tΑ$s% ô‰s% yìs%uρ Νà6ø‹n=tæ ÏiΒ öΝä3În/§‘ Ó§ô_Í‘ ë=ŸÒxîuρ  ٥١١ ٧١ 

١٩٤  (# ÿρ ã� à2 øŒ $$ sù u Iω# u «! $# Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# š Ï‰ Å¡ øÿ ãΒ  

٤٦٨ ٧٤ 

١٩٥  !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ’ Îû 7π tƒ ö� s%  Ï iΒ @ c É< ¯Ρ Hω Î) !$ tΡ õ‹ s{ r& 

$ yγ n= ÷δ r& Ï !$ y™ ù' t7 ø9 $$ Î/ Ï !# §� œØ9 $# uρ 

٥٢٤ ٩٤ 

١٩٦  (#θä9$s%̈ρ ô‰s% ¡§tΒ $tΡu!$t/#u â!#§�œØ9$# â!#§�œ£9$#uρ Μßγ≈tΡõ‹s{r'sù  ٤٢٥ ٩٥ 

١٩٧  öθ s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $# (#θ ãΖ tΒ# u (# öθ s) ¨? $# uρ  ٢٨٢ ٩٦ 

١٩٨  z ÏΒ r' sù r& ã≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $# β r& Ν åκ u� Ï? ù' tƒ $ uΖ ß™ ù' t/  ٢٨٢ ٩٧ 

١٩٩  zÏΒr&uρr& ã≅÷δr& #“t�à)ø9$# βr& Νßγu‹Ï?ù'tƒ $uΖß™ù't/ Y∏àÊ  ٢٨٢ ٩٨ 

٢٠٠  š�Ï9≡x‹x. ßìt7ôÜtƒ ª!$# 4’n?tã É>θè=è% tÍ�Ïÿ≈x6ø9$#  ٤٦٦ ١٠١ 

٢٠١  $ £ϑ s9 uρ yì s% uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ â“ ô_ Ì h�9 $# (#θ ä9$ s%  y›θ ßϑ≈ tƒ  ٥١١ ١٣٤ 

٢٠٢  $uΖøOu‘÷ρr&uρ tΠöθs)ø9$# šÏ%©!$# (#θçΡ%x. šχθàÿyèôÒtFó¡ç„ 

šXÍ�≈t±tΒ ÇÚö‘F{$# $yγt/Ì�≈tótΒuρ  

٤٢٦ ١٣٧ 

٢٠٣  tΑ$s%uρ 4y›θãΒ ÏµŠÅzL{ šχρã�≈yδ Í_øÿè=÷z$# ’Îû ’ÍΓöθs% ôxÎ=ô¹r&uρ  ٣٤٧ ١٤٢ 
٢٠٤  $ oΨ ö; tF Ÿ2 uρ … çµ s9 ’ Îû Çy# uθ ø9 F{ $#  ÏΒ È e≅ à2 & ó x« ٣٢٨ ١٤٥ 
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٥٧١  

Zπ sà Ïã öθ ¨Β Wξ‹ ÅÁ øÿ s? uρ  
٢٠٥  β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Ï‰ ô© ”�9 $# Ÿω çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ 

Wξ‹ Î6 y™  

٣٤٧،  ٣٤٥ ١٤٦ 

٢٠٦  š Ï% ©! $# uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ï !$ s) Ï9 uρ Íο t� Åz Fψ $# 

ôM sÜ Î6 ym öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r&  

٤٤٩ ١٤٧ 

٢٠٧  $£ϑs9uρ yìy_u‘ #y›θãΒ 4’n<Î) ÏµÏΒöθs% z≈t7ôÒxî $ZÿÅ™r&  ٥٤٥ ١٥٠ 

٢٠٨  $pκâ:çGø.r'|¡sù tÏ%©#Ï9 tβθà)−Gtƒ šχθè?÷σãƒuρ nο4θŸ2̈“9$#  ٤٤٥  ١٥٦ 

٢٠٩  t Ï% ©! $# šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §�9 $# ¢ É< ¨Ζ9 $# ¥_ Í hΓ W{ $#   ٥٠٩ ، ٢٥٢ ١٥٧ 

٢١٠  (#θãΨÏΒ$t↔sù «!$$Î/ Ï&Î!θß™u‘uρ ÄcÉ<̈Ψ9$# Çc’ÍhΓW{$# ”Ï%©!$# Ú∅ÏΒ÷σãƒ «!$$Î/  ٢٥٢ ١٥٨ 
٢١١  (#θè=äz÷Š$#uρ z>$t7ø9$# #Y‰¤fß™ ö�Ïÿøó̄Ρ öΝä3s9 öΝà6ÏG≈t↔ÿŠÏÜyz  ٤٧٣ ١٦١ 

٢١٢  öθs9uρ $oΨø⁄Ï© çµ≈uΖ÷èsùt�s9 $pκÍ5 ÿ…çµ̈ΖÅ3≈s9uρ t$s#÷zr& †n<Î) ÇÚö‘F{$#  ٤٩٦ ١٧٦ 

٢١٣  óΟs9uρr& (#ρã�ÝàΖtƒ ’Îû ÏNθä3n=tΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ  ٥٠٧ ١٨٥ 

٢١٤  Ÿξ yè y_ … çµ s9 u !% x. u� à° !$ yϑŠ Ïù $ yϑ ßγ9 s?# u  ٤٦٩ ١٩٠ 

٢١٥  $̈ΒÎ)uρ š�̈Ζxîu”∴tƒ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# Øø÷“tΡ õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/  ٤٨٣،  ٤٧٢ ٢٠٠ 

٢١٦  öΝ ßγ çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ öΝ åκ tΞρ ‘‰ ßϑ tƒ ’ Îû Ä c xö ø9 $#  ٢٧٤ ٢٠٢ 

٢١٧  �ä.øŒ$#uρ š�−/§‘ ’Îû š�Å¡øÿtΡ %Yæ•�|Øn@ Zπxÿ‹Åzuρ tβρßŠuρ 

Ì�ôγyfø9$# zÏΒ ÉΑöθs)ø9$# Íiρß‰äóø9$$Î/ ÉΑ$|¹Fψ$#uρ  

٤٢٧ ٢٠٥ 

    )٨( سورة األنفال -٨  
٢١٨  øŒÎ) ãΝä3ŠÏe±tóãƒ }̈ $yè‘Ζ9$# ZπuΖtΒr& çµ÷ΨÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒuρ Νä3ø‹n=tæ zÏiΒ 

Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ Νä.t�ÎdγsÜã‹Ïj9 ÏµÎ/ |=Ïδõ‹ãƒuρ ö/ä3Ζtã t“ô_Í‘ 

Ç≈sÜø‹¤±9$# xÝÎ/÷�z�Ï9uρ 4’n?tã öΝà6Î/θè=è% |MÎm7sWãƒuρ ÏµÎ/ tΠ#y‰ø%F{$#  

٤٥٥،  ٣٣٥ ١١  

٢١٩  (#θ ç/ Î� ôÑ $$ sù s− öθ sù É−$ oΨ ôã F{ $# (#θ ç/ Î� ôÑ $# uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨  ٥٠٠ ١٢ 

٢٢٠  β Î) (#θ à) −G s? ©! $# ≅ yè øg s† öΝ ä3 ©9 $ ZΡ$ s% ö� èù ö� Ï eÿ s3 ãƒ uρ 

öΝ à6Ζ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Í h‹ y™  

٤٧٨ ٢٩ 

٢٢١  !$ tΒ uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö6 tã tΠ öθ tƒ Èβ$ s% ö� àÿ ø9 $#  ٤٠٩ ٤١ 

٢٢٢  $£ϑn=sù ÏNu!#t�s? Èβ$tGt⁄Ïÿø9$# }Ès3tΡ 4’n?tã Ïµø‹t7É)tã tΑ$s%uρ  ٤٨٦ ٤٨ 
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٥٧٢  

٢٢٣  (#ρ ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% 

∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $#  

٣٣٤ ٦٠ 

٢٢٤  $pκš‰r'̄≈tƒ �É<̈Ζ9$# ÇÚÌh�ym šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã ÉΑ$tFÉ)ø9$# 4  ٥١٥ ٦٥ 

٢٢٥  ¨β Î) zƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#ρ ã� y_$ yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ  ٤٤٧ ٧٢ 

٢٢٦  (#θ ä9 'ρ é& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7 Î/  ٢٨٩ ٧٥ 

    )٩( سورة التوبة – ٩  

٢٢٧  (#θ ßs‹ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ  ٤٦٤ ٢ 

٢٢٨  ×β≡ sŒ r& uρ š∅ Ï iΒ «! $# ÿ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

tΠ öθ tƒ Æ dk pt ø: $# Î� y9 ò2 F{ $# 

٤٠٠ ٣ 

٢٢٩  # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã� åκ ô− F{ $# ãΠ ã� çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $#  ٢١٦ ٥ 

٢٣٠  ÷β Î) uρ Ó‰ tn r& z Ï iΒ š Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# ç  ١١٤ ٦ 

٢٣١  ÷Λäù=yèy_r& sπtƒ$s)Å™ Ædl!$ptø:$# nοu‘$yϑÏãuρ Ï‰Éfó¡yϑø9$# ÏΘ#t�ptø:$#  ٤٤٧ ١٩ 

٢٣٢  tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρã�y_$yδuρ (#ρß‰yγ≈y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$#  ٤٤٧ ٢٠ 

٢٣٣  ô‰s)s9 ãΝà2u�|ÇtΡ ª!$# ’Îû zÏÛ#uθtΒ ;οu��ÏWŸ2   tΠöθtƒuρ A÷uΖãm  ٤٠٣ ٢٥ 

٢٣٤  (#ρ ã� ÏÿΡ $# $ ]ù$ xÿ Åz Zω$ s) ÏO uρ (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ  ٤٤٧ ٤١ 

٢٣٥  $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï !# t� s) àÿ ù= Ï9 È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ 

t, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö� n= tæ  

٢٩٤ ٦٠ 

٢٣٦  óΟs9r& öΝÍκÌEù'tƒ é't6tΡ šÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγÎ=ö6s% ÏΘöθs% 8yθçΡ 7Š$tãuρ yŠθßϑrOuρ  ٣٧٤ ٧٠ 

٢٣٧  !$£ϑn=sù Οßγ9s?#u ÏiΒ Ï&Î#ôÒsù (#θè=Ïƒr2 ÏµÎ/ (#θ©9uθs?uρ  ٤٩٢ ٧٦ 

٢٣٨  óΟs9r& (#þθçΗs>÷ètƒ �χr& ©!$# ãΝn=÷ètƒ óΟèδ§�Å  óΟßγ1uθôftΡuρ  ٥٣٣ ٧٨ 

٢٣٩  yyÌ�sù šχθàÿ̄=y‚ßϑø9$# öΝÏδÏ‰yèø)yϑÎ/ y#≈n=Åz ÉΑθß™u‘ «!$#  ٤٤٧ ٨١ 

٢٤٠  !#sŒÎ)uρ ôMs9Ì“Ρé& îοu‘θß™ ÷βr& (#θãΖÏΒ#u «!$$Î/ (#ρß‰Îγ≈y_uρ yìtΒ Ï&Î!θß™u‘  ٢٨٩ ٨٦ 
٢٤١  yì t7 sÛ uρ ª! $# 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ  ٤٦٦ ٩٣ 

٣٤٢  §Ν èO šχρ –Š t� è? 4’ n< Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ ٤٢٨ ٩٤ 

٢٤٣  zÏΒuρ É>#{�ôãF{$# tΒ ä‹Ï‚−Gtƒ $tΒ ß,ÏÿΖãƒ $YΒt�øótΒ ٣٣٠ ٩٨ 
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٥٧٣  

ßÈ−/u�tItƒuρ â/ä3Î/ t�Í←!#uρ¤$!$# 4 óΟÎγøŠn=tæ äοt�Í←!#yŠ Ïöθ¡¡9$#  
٢٤٤  ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès?  ٢٨٣ ١٠١ 

٢٤٥  tβθÝàÏÿ≈ysø9$#uρ ÏŠρß‰çtÎ: «!$# 3 Î�Åe³o0uρ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$#  ٣٠٥ ١١٢ 

٢٤٦  $tΒ šχ%x. ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 šÏ%©!$#uρ (#þθãΖtΒ#u βr& (#ρã�ÏÿøótGó¡o„ 

tÅ2Î�ô³ßϑù=Ï9 öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 ’Í<'ρé& 2†n1ö�è%  

٣٦١،  ٢٩١ ١١٣ 

٢٤٧  ‰s)©9 šU$̈? ª!$# ’n?tã ÄcÉ<̈Ζ9$# šÌ�Éf≈yγßϑø9$#uρ 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ šÏ%©!$# çνθãèt7̈?$# ’Îû Ïπtã$y™ Íοt�ó¡ãèø9$#  

٤٥٩،  ٣٥٥ ١١٧ 

٢٤٨  # ¨L ym # sŒ Î) ôM s%$ |Ê ãΝ Íκ ö� n= tã ÞÚ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ 

ôM t6 ãm u‘ ôM s%$ |Ê uρ  

٥٠٣ ١١٨ 

٢٤٩  $tΒ tβ%Ÿ2 È≅÷δL{ ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ôtΒuρ Οçλm;öθym zÏiΒ É>#{�ôãF{$#  ٤٩٥،  ٢٨٣ ١٢٠ 
    )١٠سورة یونس ( -  ١٠  

٢٥٠  ö≅ è% šχθ ä↔ Î m6 uΖ è? r& ©! $# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝ n= ÷è tƒ ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

٤٧٠ ١٨ 

٢٥١  ª! $# uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# “ Ï‰ öκ u‰ uρ  ٣٢٧ ٢٥ 

٢٥٢  $tΒuρ Ü>â“÷ètƒ tã y7Îi/¢‘ ÏΒ ÉΑ$s)÷WÏiΒ ;ο§‘sŒ †Îû ÇÚö‘F{$#  ٢٩٧ ٦١ 

٢٥٣  y7 Ï9≡ x‹ x. ßì t7 ôÜ tΡ 4’ n? tã É>θ è= è% t Ï‰ tG ÷è ßϑ ø9 $#  ٤٦٦ ٧٤ 

    )١١سورة هود ( - ١١  
٢٥٤  ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u  ٢٠٣ ١ 

٢٥٥  Èβ r& uρ (#ρ ã� Ïÿ øó tF ó™ $# ö/ ä3 −/ u‘  ١٦٢ ٣ 

٢٥٦  Ÿω r& t Ïm tβθ à± øó tG ó¡ o„ óΟ ßγ t/$ uŠ ÏO ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ 

šχρ •� Å£ ãƒ $ tΒ uρ tβθ ãΨ Î= ÷è ãƒ  

٤٢٤ ٥ 

٢٥٧  ÷ È⌡ s9 uρ $ tΡ ö� ¨z r& ãΝ åκ ÷] tã z># x‹ yè ø9 $# #’ n< Î) 7π ¨Β é& 

;ο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β  ∅ ä9θ à) uŠ ©9  

٤٥٢ ٨ 

٢٥٨  ¨β Î) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# 

(# þθ çF t6 ÷z r& uρ 4’ n< Î) öΝ Íκ Í h5 u‘  

٣٦٢ ٢٣ 

٢٥٩  (# þθ ä9$ s% t Î7 yf ÷è s? r& ô ÏΒ Ì� øΒ r& «! $# ( àM uΗ ÷q u‘ «! $# ٢٧٩ ٧٣ 
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٥٧٤  

… çµ çF≈ x. t� t/ uρ ö/ ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $#  
٢٦٠  $ £ϑ s9 uρ ôN u !% y` $ uΖ è= ß™ â‘ $ WÛθ ä9 u û Å› öΝ Íκ Í5 

s−$ |Ê uρ öΝ Íκ Í5 % Yæ ö‘ sŒ  

٥٠٣ ٧٧ 

٢٦١  Î�ó r'sù š�Ï=÷δr'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ zÏiΒ È≅ø‹©9$# Ÿωuρ ôMÏÿtGù=tƒ öΝà6ΖÏΒ  ٤٦٢ ٨١ 

٢٦٢  (#θ èù ÷ρ r& tΑ$ u‹ ò6 Ïϑ ø9 $# šχ# u”� Ïϑ ø9 $# uρ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/  ٤٦٨،  ٢٣١ ٨٥ 

٢٦٣  ÉΟÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# Ç’nût�sÛ Í‘$pκ̈]9$# $Zÿs9ã—uρ zÏiΒ È≅øŠ©9$#  ٤٧٨،  ٤٧٦ ١١٤ 

    ) ١٢سورة یوسف( - ١٢  
٢٦٤  tΑ$ s% ×≅ Í← !$ s% öΝ åκ ÷] Ï iΒ Ÿω (#θ è= çG ø) s? y# ß™θ ãƒ çνθ à) ø9 r& uρ 

’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî É b= àf ø9 $#  

٣٨٥ ١٠ 

٢٦٥  $£ϑn=sù (#θç7yδsŒ ÏµÎ/ (#þθãèuΗødr&uρ βr& çνθè=yèøgs† ’Îû ÏMt6≈uŠxî Éb=ègø:$#  ٣٨٥ ١٥ 

٢٦٦  ρâ!%ỳ uρ 4’n?tã ÏµÅÁŠÏϑs% 5Θy‰Î/ 5>É‹x. 4 tΑ$s% ö≅t/ ôMs9§θy™ 

öΝä3s9 öΝä3Ý¡àÿΡr& #\�øΒr& ( ×�ö9|Ásù ×≅ŠÏΗsd  

٤٦٤،  ٢١٧ ١٨ 

٢٦٧  çµ ø? yŠ uρ≡ u‘ uρ  ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷� t/  tã  Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ  ٣٨١ ٢٣ 

٢٦٨  ß#ß™θãƒ óÚÌ�ôãr& ôtã #x‹≈yδ 4 “Ì�ÏÿøótGó™$#uρ Å7Î7/Ρx‹Ï9  ٤٧٣ ٢٩ 

٢٦٩  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ _| yϑ ø9 $# ’ ÎΤθ çF øù r& ’ Îû }‘≈ tƒ ö â‘ β Î) óΟ çGΨ ä. 

$ tƒ ö ”�= Ï9 šχρ ç� ã9 ÷è s?  

٤٦٧ ٤٣ 

٢٧٠  (#þθä9$s% ß]≈tóôÊr& 5Ο≈n=ômr& ( $tΒuρ ßøtwΥ È≅ƒÍρù'tGÎ/ ÄΝ≈n=ômF{$#  ٣٧٨ ٤٤ 

٢٧١  ÏMs9$s% ßNr&t�øΒ$# Í“ƒÍ•yèø9$# z≈t↔ø9$# }ÈysóÁym ‘,ysø9$#  ٤٥٠ ٥١ 

٢٧٢  tΑ$ s% sŒ$ yè tΒ «! $# β r& x‹ è{ ù' ¯Ρ �ω Î)  tΒ  ٣٨١ ٧٩ 

٢٧٣  ρ sπ tƒ ö� s) ø9 $#  ÉL ©9 $# $ ¨Ζ à2 $ pκ� Ïù u�� Ïè ø9 $# uρ  ١١٤ ٨٢ 

٢٧٤  tΑ$s% ö≅t/ ôMs9§θy™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡àÿΡr& #X�ö∆r& ( ×�ö9|Ásù î≅ŠÏΗsd  ٤٦٤،  ٢١٧ ٨٣ 

٢٧٥  !$ yϑ ¯Ρ Î) (#θ ä3 ô© r&  É o\ t/ þ’ ÎΤ ÷“ ãm uρ ’ n< Î) «! $#  ٥٢٥،  ٢١٧ ٨٦ 

٢٧٦  Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? ÏΒ Çy÷ρ§‘ «!$# ( …çµ̄ΡÎ) Ÿω ß§t↔÷ƒ($tƒ ÏΒ  ٣٤٠ ٨٧ 

٢٧٧  (#θ ä9$ s% $ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ ö� Ïÿ øó tG ó™ $# $ uΖ s9 !$ uΖ t/θ çΡ èŒ  ٤٧٣ ٩٧ 

٢٧٨  u!%ỳ uρ Νä3Î/ zÏiΒ Íρô‰t7ø9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ βr& søt“̄Ρ ß≈sÜø‹¤±9$#  ٤٩٦،  ٤٨٢ ١٠٠ 

٢٧٩  z≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z ÏΒ š Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $#  ٤٦٠ ١٠٨ 
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٥٧٥  

٢٨٠  !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s% �ω Î) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ 

Ν Íκ ö� s9 Î) ô Ï iΒ È≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $#  

٣٢٥، ٢٨٢،  ٥٤ ١٠٩ 

    )١٣سورة الرعد ( - ١٣  
٢٨١  ÞΟÎ=≈tã É=ø‹tóø9$# Íοy‰≈pκ¤¶9$#uρ ç��Î7x6ø9$# ÉΑ$yètFßϑø9$#  ٤٢٨ ٩ 

٢٨٢  uθèδ “Ï%©!$# ãΝà6ƒÌ�ãƒ šX÷�y9ø9$# $]ùöθyz $YèyϑsÛuρ à⋅Å Ψ́ãƒuρ  ٤٣٩ ١٢ 

٢٨٣  ¬! uρ ß‰ àf ó¡ o„  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

$ Yã öθ sÛ $ \δ ö� x. uρ Ν ßγ è=≈ n= Ïß uρ Í iρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ 

٤٢٧ ١٥ 

٢٨٤  y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> Î� ôØ o„ ª! $# tΑ$ sW øΒ F{ $#  ٤٩٨ ١٧ 

٢٨٥  t Ï% ©! $# uρ tβθ è= ÅÁ tƒ !$ tΒ t� tΒ r& ª! $# ÿ Ïµ Î/ β r& 

Ÿ≅ |¹θ ãƒ šχ öθ t± øƒ s† uρ 

٥٢٩،  ٥٢٨ ٢١ 

٢٨٦  (#θ à) xÿΡ r& uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u� Å  Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ  ٤٢٣ ٢٢ 

٢٨٧  ª! $# äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø— Î h�9 $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„ â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ  ٤٩٣ ٢٦ 

٢٨٨  (#θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â!$t±o„ àMÎ6÷Vãƒuρ ( ÿ…çνy‰ΨÏãuρ ‘Πé& É=≈tGÅ6ø9$#  ٢٧٧ ٣٩ 

    ) ١٤سورة إبراهیم ( - ١٤  
٢٨٩  Ì�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ( öΝä.θããô‰tƒ t�Ïÿøóu‹Ï9 Νà6s9  ١٦٢ ١٠ 

٢٩٠  öΝ s9 r& t� s? y# ø‹ x. z> u� ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ  ٤٩٨ ٢٤ 

٢٩١  ã≅sVtΒuρ >πyϑÎ=x. 7πsW�Î7yz >οt�yft±x. >πsV�Î6yz ôM̈VçGô_$#  ٥١٤ ٢٦ 

٢٩٢  öΝs9r& t�s? ’n<Î) tÏ%©!$# (#θä9£‰t/ |Myϑ÷èÏΡ «!$# #\�øÿä. (#θ�=ymr&uρ  ٣٢٦ ٢٨ 

٢٩٣  ≅è% y“ÏŠ$t7ÏèÏj9 tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θßϑŠÉ)ãƒ nο4θn=¢Á9$#  ٤٧٦،  ٤٢٣ ٣١ 
٢٩٤  øŒÎ)uρ tΑ$s% ãΛÏδ≡t�ö/Î) Éb>u‘ ö≅yèô_$# #x‹≈yδ t$s#t6ø9$# $YΨÏΒ#u  ١٨٠ ٣٥ 
٢٩٥  $ uΖ −/ u‘ (#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n= ¢Á9 $#  ٢٠٩ ٣٧ 
٢٩٦  $ oΨ ö/ u� ŸÑ uρ ãΝ ä3 s9 tΑ$ sV øΒ F{ $#  ٤٩٨ ٤٥ 

    )١٥سورة الحجر ( - ١٥  
٢٩٧  #sŒÎ*sù …çµçF÷ƒ§θy™ àM÷‚xÿtΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãès)sù …çµs9  ٥١٠ ٢٩ 
٢٩٨  þ’ ÎΤ ö� ÏàΡ r' sù 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ  ٥٠٧ ٣٦ 
٢٩٩  4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ ÏM ø% uθ ø9 $# ÏΘθ è= ÷è yϑ ø9 $#  ٤١٤ ٣٨ 
٣٠٠  Î� ó  r' sù y7 Ï= ÷δ r' Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z Ï iΒ È≅ ø‹ ©9 $#  ٤٦٢ ٦٥ 
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٥٧٦  

٣٠١  u !% y` uρ ã≅ ÷δ r& Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑ ø9 $# tβρ ç� Å³ ö; tG ó¡ o„  ٢٨٤ ٦٧ 
٣٠٢  β Î) uρ tβ% x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ s3 ÷ƒ F{ $# t Ïϑ Î=≈ sà s9  ٣٥٩ ٧٨ 
٣٠٣  ô‰ s) s9 uρ z> ¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ì� ôf Ït ø: $# t Î= y™ ö� ßϑ ø9 $# ٣٦٤ ٨٠ 
٣٠٤  Ÿω uρ ÷β t“ øt rB öΝ Íκ ö� n= tã ôÙ Ïÿ ÷z $# uρ y7 yn$ uΖ y_  ٤٥٢ ٨٨ 
٣٠٥  ô‰s)s9uρ ÞΟn=÷ètΡ y7̄Ρr& ß,ŠÅÒtƒ x8â‘ô‰|¹ $yϑÎ/ tβθä9θà)tƒ  ٥٠٣ ٩٧ 

    )١٦سورة النحل( - ١٦  
٣٠٦  #’ tA r& ã� øΒ r& «! $# Ÿξ sù çνθ è= Éf ÷è tG ó¡ n@ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 

4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î� ô³ ç„  
٤٧٠ ١ 

٣٠٧  t, n= y{ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ È d, ys ø9 $$ Î/ 4 
4’ n?≈ yè s? $ £ϑ tã šχθ ä. Ì� ô± ç„  

٤٦٩ ٣ 

٣٠٨  ã≅ Ïϑ øt rB uρ öΝ à6 s9$ s) øO r&  ٦٤ ٧ 
٣٠٩  uθ èδ uρ ” Ï% ©! $# t� ¤‚ y™ t� ós t7 ø9 $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ  ٢٤٠ ١٤ 
٣١٠  ª! $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”� Å¡ è@ $ tΒ uρ šχθ ãΖ Î= ÷è è?  ٤٢٤ ١٩ 
٣١١  Ÿω tΠt�y_ �χr& ©!$# ÞΟn=÷ètƒ $tΒ šχρ”�Å¡ç„ $tΒuρ šχθãΨÎ=÷èãƒ  ٤٢٤ ٢٣ 
٣١٢  Ÿ≅ŠÏ%uρ tÏ%©#Ï9 (#öθs)̈?$# !#sŒ$tΒ tΑt“Ρr& öΝä3š/u‘ 4 (#θä9$s% #Z�ö�yz 3 

šÏ%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& ’Îû ÍνÉ‹≈yδ $u‹÷Ρ‘‰9$# ×πuΖ|¡ym 4 â‘#t$s!uρ 
Íοt�ÅzFψ$# ×�ö�yz 4 zΝ÷èÏΖs9uρ â‘#yŠ tÉ)−Gßϑø9$#  

٣٢٩،  ٣٢٥ ٣٠ 

٣١٣  (#θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÎγÏΖ≈yϑ÷ƒr&   Ÿω ß]yèö7tƒ ª!$# tΒ ßNθßϑtƒ  ٣٠١ ٣٨ 
٣١٤  !$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ∅ÏΒ y7Î=ö6s% �ωÎ) Zω%ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝÍκö�s9Î)  ٢٨١ ٤٣ 
٣١٥  tβθ èù$ sƒ s† Ν åκ ®5 u‘  Ï iΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù  ٥٠  

٣١٦  ª! $# uρ ö/ ä3 s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä39 ©ù uθ tG tƒ 4 Ν ä3Ζ ÏΒ uρ  ¨Β 
–Š t� ãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒ ö‘ r& Ì� ßϑ ãè ø9 $#  

٣٣٦ ٧٠ 

٣١٧  z> u� ŸÑ ª! $# ¸ξ sV tΒ # Y‰ ö6 tã % Z.θ è= ôϑ ¨Β �ω â‘ Ï‰ ø) tƒ  ٤٩٨ ٧٥ 
٣١٨  !$ tΒ uρ ã� øΒ r& Ïπ tã$ ¡¡9 $# �ω Î) Ëx ôϑ n= x. Ì� |Á t6 ø9 $#  ٣٩٧ ٧٧ 
٣١٩  # sŒ Î* sù |N ù& t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/  ٤٧٢ ٩٨ 
٣٢٠  ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $#  ÏΒ š� Î i/ ¢‘ È d, pt ø: $$ Î/  ٣٣٨ ١٠٢ 
٣٢١  z>u�ŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπtƒö�s% ôMtΡ$Ÿ2 ZπoΨÏΒ#u Zπ̈ΖÍ≥yϑôÜ•Β $yγ‹Ï?ù'tƒ  ٤٩٨،  ٤٣٤ ١١٢ 
٣٢٢  ¢ΟèO ¨βÎ) š�−/u‘ šÏ%©#Ï9 (#θè=Ïϑtã uþθ�¡9$# 7's#≈yγpg¿2  ٤٧١ ١١٩ 
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٥٧٧  

    )١٧سورة اإلسراء ( - ١٧  
٣٢٣  z≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u� ó  r&  Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 

š∅ Ï iΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $#  
٢٠٨،  ٢٠٧ ١ 

 ،٤٦٢ 

٣٢٤  ôÙ Ïÿ ÷z $# uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖ y_ É eΑ —%! $#  ٤٥٣ ٢٤ 
٣٢٥  ¨β Î) t Í‘ É j‹ t6 ßϑ ø9 $# (# þθ çΡ% x. tβ≡ uθ ÷z Î) È ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $#  ٢٧٣ ٢٧ 
٣٢٦  ¨β Î) y7 −/ u‘ äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø— Î h�9 $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„ â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ  ٤٩٣ ٣٠ 
٣٢٧  (#θèù÷ρr&uρ Ÿ≅ø‹s3ø9$# #sŒÎ) ÷Λäù=Ï. (#θçΡÎ—uρ Ä¨$sÜó¡É)ø9$$Î/ ËΛÉ)tFó¡ßϑø9$#  ٢٣٠ ٣٥ 
٣٢٨  … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ ¬Η xå tβθ ä9θ à) tƒ # vθ è= ãæ # Z�� Î7 x. ٤٧٠ ٤٣ 
٣٢٩  (#þθä9$s%uρ #sŒÏr& $̈Ζä. $Vϑ≈sàÏã $¹G≈sùâ‘uρ $̄ΡÏr& tβθèOθãèö7yϑs9  ٤٤١ ٤٩ 
٣٣٠  tβθä9θà)uŠ|¡sù tΒ $tΡß‰‹Ïèãƒ ( È≅è% “Ï%©!$# öΝä.t�sÜsù tΑ̈ρr& ;ο§�tΒ 4 

tβθàÒÉó÷Ζã�|¡sù y7ø‹s9Î) öΝåκy�ρââ‘  

٤٨٥ ٥١ 

٣٣١  ¨β Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# éø u”∴ tƒ öΝ æη uΖ ÷� t/  ٤٨٣ ٥٣ 
٣٣٢  $ oΨ ÷� s?# u uρ yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9 $# Zο u� ÅÇ ö7 ãΒ (#θ ßϑ n= sà sù $ pκ Í5  ١١٤ ٥٩ 
٣٣٣  $ tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ $ tƒ ö ”�9 $# û ÉL ©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& �ω Î) Zπ uΖ ÷F Ïù  ٢١١ ٦٠ 
٣٣٤  ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È, |¡ xî 

È≅ ø‹ ©9 $# tβ# u ö� è% uρ Ì� ôf xÿ ø9 $# 

٣٨٤،  ٣٢٣ ٧٨ 
،٣٨٨ 

٣٣٥  z ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰ ¤f yγ tF sù  Ïµ Î/ \' s# Ïù$ tΡ y7 ©9 # |¤ tã  ٢٣٥ ٧٩ 
٣٣٦  y7 Ï9≡ sŒ Ν èδ äτ !# t“ y_ öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#ρ ã� xÿ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

(# þθ ä9$ s% uρ # sŒ Ï r& $ ¨Ζ ä. $ Vϑ≈ sà Ïã $ ¹G≈ sù â‘ uρ  
٤٤١ ٩٨ 

٣٣٧  È≅ è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ  ٤٧٧ ١١١ 

    )١٨سورة الكهف (- ١٨  
٣٣٨  $ ¯Ρ Î) uρ tβθ è= Ïè≈ yf s9 $ tΒ $ pκ ö� n= tæ # Y‰‹ Ïè |¹ # ·— ã� ã_  ١٦٥ ٨ 

٣٣٩  ôΘ r& |M ö6 Å¡ ym ¨β r& |=≈ ys ô¹ r& É# ôγ s3 ø9 $# ٣٧٣ ٩ 

٣٤٠  $oΨö/u�|Øsù #’n?tã öΝÎγÏΡ#sŒ#u ’Îû É#ôγs3ø9$# šÏΖÅ™ #YŠy‰tã  ٥٠١ ١١ 

٣٤١  $ oΨ ôÜ t/ u‘ uρ 4’ n? tã óΟ Îγ Î/θ è= è% øŒ Î) (#θ ãΒ$ s% (#θ ä9$ s) sù  ٤٥٦ ١٤ 

٣٤٢  ÷�É9ô¹$#uρ y7|¡øÿtΡ yìtΒ tÏ%©!$# šχθããô‰tƒ Νæη−/u‘ Íο4ρy‰tóø9$$Î/ Äc  ٤٢٧ ٢٨ 
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٥٧٨  

٣٤٣  ñUÎ�ôÑ$#uρ Μçλm; WξsẄΒ È÷n=ã_§‘ $uΖù=yèy_ $yϑÏδÏ‰tnL{  ٥١٧ ٣٢ 

٣٤٤  ãΑ$yϑø9$# tβθãΖt6ø9$#uρ èπuΖƒÎ— Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( àM≈uŠÉ)≈t7ø9$#uρ àM≈ysÎ=≈¢Á9$#  ١٧٥ ٤٦ 

٣٤٥  øŒ Î) uρ š^$ s% 4 y›θ ãΒ çµ9 tF xÿ Ï9 Iω ßy t� ö/ r& #_ ¨L ym 

x÷ è= ö/ r& yì yϑ ôf tΒ Ç ÷ƒ t� ós t7 ø9 $#  

٣٠٠ ٦٠ 

٣٤٦  ä‹ è{ ù' tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠ Ïÿ y™ $ Y7 óÁ xî  ١١٨ ٧٩ 

٣٤٧  (#θ ä9$ s% # x‹≈ tƒ È ÷ tΡ ö� s) ø9 $# ¨β Î) ylθ ã_ ù' tƒ ylθ ã_ ù' tΒ uρ  ٤٣٠ ٩٤ 

٣٤٨  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ Îγ Î n/ u‘  ٤٤٩ ١٠٥ 

    )١٩سورة مریم ( ١٩  
٣٤٩  yl t� sƒ mú 4’ n? tã  Ïµ ÏΒ öθ s% z ÏΒ É># t� ós Ïϑ ø9 $# # yr ÷ρ r' sù  ٤٢٠ ١١ 

٣٥٠  ôM s9$ s% þ’ Î oΤ Î) èŒθ ãã r& Ç≈ uΗ ÷q §�9 $$ Î/ y7Ζ ÏΒ  ٤٧٢ ١٨ 

٣٥١  $yδu!%ỳ r'sù ÞÚ$y‚yϑø9$# 4’n<Î) Æíõ‹É` Ï's#÷‚̈Ζ9$# ôMs9$s%  ٢٩٩ ٢٣ 

٣٥٢  ü“Ìh“èδuρ Å7ø‹s9Î) Æíõ‹Åg¿2 Ï's#÷‚̈Ζ9$# ñÝÉ)≈|¡è@ Å7ø‹n=tæ $Y7sÛâ‘  ٢٩٩ ٢٥ 

٣٥٣  óΟ èδ ö‘ É‹Ρ r& uρ tΠ öθ tƒ Íο u� ô£ pt ø: $# øŒ Î) z ÅÓ è% ã� øΒ F{ $#  ٤٠٢ ٣٩ 

    ٣٥٤  û Í_ ÷è Î7 ¨? $$ sù x8 Ï‰ ÷δ r& $ WÛ≡ u� ÅÀ $ wƒ Èθ y™  ٢٢٠ ٤٣ 

٣٥٥  �ω tβθ ãè yϑ ó¡ o„ $ pκ� Ïù # ·θ øó s9 �ω Î) $ Vϑ≈ n= y™  ٤٢٠ ٦٢ 

٣٥٦  àM≈ u‹ É)≈ t6 ø9 $# uρ àM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# î� ö� yz y‰Ζ Ïã y7 Î n/ u‘  ١٧٦ ٧٦ 

    )٢٠سورة طه ( - ٢٠  
٣٥٧  þ’ Î oΤ Î) O$ tΡ r& y7 •/ u‘ ôì n= ÷z $$ sù y7 ø‹ n= ÷è tΡ  ٢٦١ ١٢ 

٣٥٨  y7 tƒ Î� ã∴ Ï9 ô ÏΒ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u “ u� ö9 ä3 ø9 $#  ١٧٤ ٢٣ 

٣٥٩  y7≈uΖ÷èy_t�sù #’n<Î) y7ÏiΒé& ö’s1 §�s)s? $pκß]ø‹tã Ÿωuρ tβt“øtrB 4 |Mù=tGs%uρ $T¡øÿtΡ 

y7≈uΖøŠ¤fuΖsù zÏΒ ÉdΟtóø9$# y7≈̈ΨtGsùuρ $ZΡθçFèù 4 |M÷VÎ7n=sù tÏΖÅ™ þ’Îû È≅÷δr& ttô‰tΒ  

٣٩١،  ٢٨٣ ٤٠ 

٣٦٠  (#θ è= ä. (# öθ tã ö‘ $# uρ öΝ ä3 yϑ≈ yè ÷Ρ r& 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 

;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T [{ 4‘ sS ‘Ζ9 $#  

٢٩٢ ٥٤ 

٣٦١  tΑ$ s% öΝ ä. ß‰ Ïã öθ tΒ ãΠ öθ tƒ Ïπ uΖƒ Ì h“9 $# β r& uρ u� |³ øt ä†   ٤٠٥ ٥٩ 
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٥٧٩  

٣٦٢  öΝ ä3 ¨Ψ t7 Ï k= |¹ _{ uρ ’ Îû Æíρ ä‹ ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9 $#  ٢٩٩ ٧١ 

٣٦٣  !$ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ tΒ# u $ uΖ Î n/ t� Î/ t� Ïÿ øó u‹ Ï9 $ uΖ s9 $ uΖ≈ u‹≈ sÜ yz ٤٧٣ ٧٣ 

٣٦٤  ÷β r& Î� ó  r& “ ÏŠ$ t7 Ïè Î/ ó> Î� ôÑ $$ sù öΝ çλ m; $ Z)ƒ Ì� sÛ ٥٢٦، ٥٢٨،  ٤٩٨ ٧٧ 

٣٦٥  yì y_ t� sù # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™ r&  ٥٤٥ ٨٦ 

٣٦٦  tΑ$s% ßN÷�ÝÇo0 $yϑÎ/ öΝs9 (#ρç�ÝÇö7tƒ ÏµÎ/ àMôÒt6s)sù Z  ٤٦٤ ٩٦ 

٣٦٧  �ω 3“ t� s? $ pκ� Ïù % [` uθ Ïã Iω uρ $ \F øΒ r&  ٥٤٤ ١٠٧ 

٣٦٨   tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# uθ èδ uρ 

Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ YΗ ø> àß Ÿω uρ $ Vϑ ôÒ yδ  

٥٣٩ ١١٢ 

٣٦٩  ’ n?≈ yè tG sù ª! $# à7 Î= yϑ ø9 $# ‘, ys ø9 $# ٤٦٩ ١١٤ 

٣٧٠  šZuθó™uθsù ÏµøŠs9Î) ß≈sÜø‹¤±9$# tΑ$s% ãΠyŠ$t↔̄≈tƒ ö≅yδ y7—9ßŠr&  ٤٨٧ ١٢٠ 

٣٧١  öΝn=sùr& Ï‰öκu‰ öΝçλm; öΝx. $uΖõ3n=÷δr& Νßγn=ö7s% zÏiΒ Èβρã�à)ø9$#  ٢٩٢ ١٢٨ 

٣٧٢  ôx Î m7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 Î n/ u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è= èÛ Ä§ ôϑ ¤±9 $# ٤٦٠ ١٣٠ 

٣٧٣  ö≅ è% @≅ à2 ÖÈ Î n/ u� tI •Β (#θ ÝÁ −/ u� tI sù ( tβθ ßϑ n= ÷è tG |¡ sù 

ô tΒ Ü=≈ ys ô¹ r& ÅÞ ≡ u� Å _Ç9 $# Ä d“ Èθ ¡¡9 $#  

٣٧٠،  ٢٢٠ ١٣٥ 

    )٢١سورة األنبیاء (- ٢١  
٣٧٤  ö≅t/ (#þθä9$s% ß]≈tóôÊr& ¥Ο≈n=ômr& È≅t/ çµ1u�tIøù$# ö≅t/ uθèδ Ö�Ïã$x©  ٣٧٨ ٥ 

٣٧٥  !$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& š�n=ö6s% �ωÎ) Zω%ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝÍκö�s9Î)  ٢٨١ ٧ 

٣٧٦  z≈ ys ö6 Ý¡ sù «! $# É b> u‘ Ä¸ ö� yè ø9 $# $ £ϑ tã tβθ àÿ ÅÁ tƒ  ٤٦١ ٢٢ 

٣٧٧  $uΖ ù= yèy_ uρ $pκ� Ïù % [`$y∨ Ïù Wξ ç7ß™ öΝ ßγ ¯= yè©9 tβρß‰tG öκ u‰  ٥٤٧ ٣١ 

٣٧٨  !$uΖ øŠ ym÷ρ r&uρ öΝ Îγ ø‹ s9Î) Ÿ≅÷è Ïù ÏN≡u� ö�y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9$#  ٤٤٥ ٧٣ 

٣٧٩   %·nθçΡuρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÏΒ ã≅ö7s% $uΖö6yftGó™$$sù …çµs9 çµ≈uΖø‹¤fuΖsù …ã&s#÷δr&uρ  ٢٣٧ ٧٦ 

٣٨٠  yŠ… ãρ#yŠ uρ z≈ yϑ øŠn= ß™uρ øŒÎ) Èβ$yϑ à6 øt s† ’Îû Ï^ ö� ptø: $#  ٥١٨ ٧٨ 

٣٨١  öΝ ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Ì�≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u� ö� y‚ ø9 $# 

$ oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ  

٤٢١ ٩٠ 

٣٨٢  #_ ¨L ym # sŒ Î) ôM ys ÏG èù ßlθ ã_ ù' tƒ ßlθ ã_ ù' tΒ uρ  ٤٣٠ ٩٦ 
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٥٨٠  

٣٨٣  z> u� tI ø% $# uρ ß‰ ôã uθ ø9 $# ‘, ys ø9 $# # sŒ Î* sù š† Ïφ 

îπ |Á Ï‚≈ x© ã�≈ |Á ö/ r& t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. 

٤٦٦ ٩٧ 

٣٨٤  Ÿω ãΝ ßγ çΡ â“ øt s† äí t“ xÿ ø9 $# ç� y9 ò2 F{ $# ÞΟ ßγ9 ¤) n= tG s? uρ  ٢٢٩ ١٠٣ 

    )٢٢سورة الحج (- ٢٢  
٣٨٥  §Ν èO öΝ ä3 ã_Ì� øƒéΥ Wξ øÿ ÏÛ ¢Ο èO (# þθ äóè= ö7tF Ï9 öΝ à2 £‰ ä©r&  ٣٣٦ ٥ 

٣٨٦  (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠ t7 ø9 $$ Î/ È,Š ÏF yè ø9 $#  ١٨٥ ٢٩ 

٣٨٧  tΒuρ öΝÏjàyèãƒ u�È∝̄≈yèx© «!$# $yγ̄ΡÎ*sù ÏΒ ”uθø)s? É>θè=à)ø9$#  ٣٥٧ ٣٢ 

٣٨٨  ö/ ä3 s9 $ pκ� Ïù ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β  ١٨٦ ٣٣ 

٣٨٩  šχ ô‰ ç7 ø9 $# uρ $ yγ≈ oΨ ù= yè y_ / ä3 s9  Ï iΒ Î� È∝ ¯≈ yè x© «! $#  ٣٥٧ ٣٦ 

٣٩٠  y7 Ï9≡ x‹ x. $ yδ t� ¤‚ y™ ö/ ä3 s9 (#ρ ç� É i9 s3 çG Ï9 ©! $#  ٤٧٧ ٣٧ 

٣٩١  Ü=≈ ys ô¹ r& uρ š t ô‰ tΒ ( z> É j‹ ä. uρ 4 y›θ ãΒ  ٣٧٤ ٤٤ 

٣٩٢  t Ï% ©! $# uρ (# öθ yè y™ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u t Ì“ Éf≈ yè ãΒ  ٣٦١ ٥١ 

٣٩٣  Ÿ≅ yèôf u‹ Ïj9 $tΒ ’Å+ ù= ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9$# Zπ uΖ÷F Ïù š Ï% ©# Ïj9 ’Îû  ٤٧٤ ٥٣ 

٣٩٤  Ÿω uρ ãΑ# t“ tƒ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. † Îû 7π tƒ ó� É∆ çµ ÷Ψ Ï iΒ ٢٦٥ ٥٥ 

٣٩٥  à7 Å¡ ôϑ ãƒ uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# β r& yì s) s? ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $#  ٥١١ ٦٥ 

٣٩٦  $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È Ï d‰9 $# ô ÏΒ 8l t� ym  ٣٩٥ ٧٨ 

    )٢٣سورة المؤمنون (- ٢٣  
٣٩٧  ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz t� yz# u 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª! $#  ٤٤٦ ١٤ 

٣٩٨  ö/ä.ß‰Ïètƒr& ö/ä3̄Ρr& #sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟçFΖä.uρ $\/#t�è? $̧ϑ≈sàÏãuρ  ٤٣٢ ٣٥ 

٣٩٩  ô‰ s% ôM tΡ% x.  ÉL≈ tƒ# u 4’ n? ÷G è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ óΟ çFΖ ä3 sù 

#’ n? tã öΝ ä3 Î7≈ s) ôã r& tβθ ÝÁ Å3Ζ s?  

٤٨٦ ٦٦ 

٤٠٠  (# þθ ä9$ s% # sŒ Ï r& $ uΖ ÷F ÏΒ $ ¨Ζ à2 uρ $ \/# t� è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ  ٤٣٢ ٨٢ 

٤٠١  z≈ ys ö6 ß™ «! $# $ £ϑ tã šχθ àÿ ÅÁ tƒ  ٤٦١ ٩١ 

٤٠٣  ÄΝÎ=≈tã É=ø‹tóø9$# Íοy‰≈yγ¤±9$#uρ 4’n?≈yètFsù $£ϑtã šχθà2Î�ô³ãƒ  ٤٦٩ ٩٢ 
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٥٨١  

٤٠٤  ≅è%uρ Éb>§‘ èŒθããr& y7Î/ ôÏΒ ÏN≡t“yϑyδ ÈÏÜ≈u‹¤±9$#  ٤٧٢،  ٣٩٦ ٩٧ 

٤٠٤  ßxxÿù=s? ãΝßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9$# öΝèδuρ $pκ�Ïù šχθßsÎ=≈x.  ٤٧٩ ١٠٤ 

٤٠٥  ’ n?≈ yè tG sù ª! $# à7 Î= yϑ ø9 $# ‘, ys ø9 $# ( Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ  ٤٦٩ ١١٦ 

    )٢٤سورة النور ( - ٢٤  
٤٠٦  $pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θãèÎ6−Gs? ÏN≡uθäÜäz Ç≈sÜø‹¤±9$#  ٣١٩ ٢١ 

٤٠٧  Ÿω uρ È≅ s? ù' tƒ (#θ ä9 'ρ é& È≅ ôÒ xÿ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè ¡¡9 $# uρ  ٢٩١ ٢٢ 

٤٠٨  t ø⌠ Î� ôØ u‹ ø9 uρ £ Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã £ Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( Ÿω uρ 

š Ï‰ ö7 ãƒ £ ßγ tF t⊥ƒ Î—  

٤٩٩،  ٢٨٦ ٣١ 
،٥٠١ 

٤٠٩  tÏ%©!$#uρ tβθäótGö6tƒ |=≈tGÅ3ø9$# $£ϑÏΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΖ≈yϑ÷ƒr&  ٤٨٢ ٣٣ 

٤١٠  ßx Î m7 |¡ ç„ … çµ s9 $ pκ� Ïù Í iρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ  ٤٢٧ ٣٦ 

٤١١  ×Α%ỳ Í‘ �ω öΝÍκ�Îγù=è? ×οt�≈pgÏB Ÿωuρ ììø‹t/ tã Ì�ø.ÏŒ «!$#  ٤٤٥ ٣٧ 

٤١٢  ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zο u� ö9 Ïè s9 ’ Í< 'ρ T [{ Ì�≈ |Á ö/ F{ $#  ٢٨٨ ٤٤ 

٤١٣  (#θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& ÷È⌡s9 öΝåκsEö�tΒr& £ã_ã�÷‚u‹s9  ٣٠١ ٥٣ 

٤١٤  $yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u ãΝä3ΡÉ‹ø↔tGó¡uŠÏ9 tÏ%©!$# ôMs3n=tΒ óΟä3ãΖ≈yϑ÷ƒr&  ٥٠٩،  ٤٨٢ ٥٨ 
     )٢٥سورة الفرقان ( - ٢٥  

٤١٥  x8 u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# 4’ n? tã  Íν Ï‰ ö6 tã  ٤٤٦ ١ 

٤١٦  (# þθ ä9$ s% uρ ç�� ÏÜ≈ y™ r& š Ï9 ¨ρ F{ $# $ yγ t7 oK tG ò2 $# 

}‘ ÏS sù 4’ n? ôϑ è? Ïµ ø‹ n= tã Zο t� ò6 ç/  

٤١٩ ٥ 

٤١٧  ö�ÝàΡ$# y#ø‹Ÿ2 (#θç/u�ŸÑ š�s9 Ÿ≅≈sWøΒF{$# (#θ�=ŸÒsù  ٤٩٨ ٩ 

٤١٨  Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# >‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ×� ö� yz # v� s) tG ó¡ •Β  ٣٦٣ ٢٤ 

٤١٩  çµ≈ oΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö� s?  ٤٥٧ ٣٢ 

٤٢٠  # YŠ% tæ uρ (# yŠθ ßϑ rO uρ |=≈ pt õ¾ r& uρ Ä b¨ §�9 $# $ OΡρ ã� è% uρ  ٣٦٦ ٣٨ 

٤٢١  ô‰s)s9uρ (#öθs?r& ’n?tã Ïπtƒö�s)ø9$# ûÉL©9$# ôNt�ÏÜøΒé& t�sÜtΒ Ïöθ¡¡9$#  ٣٩٣ ٤٠ 

٤٢٢  # x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN# t� èù # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é& ٥٤٩،  ٥٤٣ ٥٣ 

٤٢٣  8 u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# % [`ρ ã� ç/  ٤٤٦ ٦١ 

٤٢٤  t Ï% ©! $# uρ šχθ ä9θ à) tƒ $ oΨ −/ u‘ ó= yδ $ oΨ s9 ô ÏΒ ٣٨٩ ٧٤ 
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٥٨٢  

$ uΖ Å_≡ uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈ −ƒ Í h‘ èŒ uρ nο §� è% & ã ôã r&  
    )٢٦سورة الشعراء ( - ٢٦  

٤٢٥  tΑ$s% �> u‘ É−Î� ô³ yϑ ø9 $# É> Ì� øóyϑ ø9 $#uρ $ tΒuρ !$ yϑ åκs] øŠt/ ...  ٤٢٦ ٢٨ 

٤٢٦  $ ¯Ρ Î) ßì yϑ ôÜ tΡ β r& t� Ïÿ øó tƒ $ uΖ s9 $ oΨ š/ u‘ !$ uΖ≈ u‹≈ sÜ yz  ٤٧٣ ٥١ 

٤٢٧  :—θ ãΖ ä. uρ 5Θ$ s) tΒ uρ 5Οƒ Ì� x.  ٢٣٦ ٥٨ 

٤٢٨  $£ϑ n=sù # uℜ t� s? Èβ$yè ôϑ yfø9 $# tΑ$s% Ü=≈ ysô¹ r& #y›θ ãΒ  ٣٧٤ ٦١ 

٤٣٩  ü“Ï%©!$#uρ ßìyϑôÛr& βr& t�Ïÿøótƒ ’Í< ÉLt↔ÿ‹ÏÜyz uΘöθtƒ ÉÏe$!$#  ٤٧٣،  ٤٠٥ ٨٢ 

٤٣٠  �ω Î) ô tΒ ’ tA r& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠ Î= y™  ٢٣٣،  ٢٣٢ ٨٩ 

٤٣١  z> ¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ s3 ø‹ t↔ ø9 t Î= y™ ö� ßϑ ø9 $# ٣٥٩ ١٧٦ 

٤٣٢  (#θ çΡ Î— uρ Ä¨$ sÜ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ËΛ É) tF ó¡ ßϑ ø9 $#  ٢٣٠ ١٨٢ 

٤٣٣  Ÿω uρ (#θ Ý¡ y‚ ö7 s? }¨$ ¨Ζ9 $# óΟ èδ u !$ u‹ ô© r&  ٤٦٨ ١٨٣ 

٤٣٤  çνθ ç/ ¤‹ s3 sù öΝ èδ x‹ yz r' sù Ü># x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©# —à9 $#  ٤٠٦ ١٨٩ 

٤٣٥  tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ß ÏΒ F{ $#  ٢٠٥ ١٩٣ 

٤٣٦  ôÙÏÿ÷z$#uρ y7yn$uΖy_ ÇyϑÏ9 y7yèt7̈?$# zÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$#  ٤٥٣ ٢١٥ 

    )٢٧سورة النمل( - ٢٧  
٤٣٧  z≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# É b> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $#  ٤٦١ ٨ 

٤٣٨  ×µ≈ s9Ï r& yì ¨Β «! $# 4 ’n?≈ yès? ª!$# $ £ϑ tã šχθ à2 Î� ô³ ç„  ٤٦٩ ٦٣ 

٤٣٩  # sŒ Î) uρ yì s% uρ ãΑ öθ s) ø9 $# öΝ Íκ ö� n= tã $ oΨ ô_ t� ÷z r& öΝ çλ m; 

Zπ −/ !# yŠ z Ï iΒ ÇÚ ö‘ F{ $#  

٥١١،  ٣٢٢ ٨٢ 

٤٤٠  yìs%uρuρ ãΑöθs)ø9$# ΝÍκö�n=tã $yϑÎ/ (#θßϑn=sß ôΜßγsù Ÿω tβθà)ÏÜΖtƒ  ٥١١ ٨٥ 

    )٢٨سورة القصص ( - ٢٨  
٤٤١  ÏMs9$s%uρ ßNr&t�øΒ$# šχöθtãö�Ïù ßN§�è% &÷tã ’Ík< y7s9uρ  ٣٩٠ ٩ 

٤٤٢  yx t7 ô¹ r& uρ ßŠ# xσ èù Ï dΘ é& 4† y›θ ãΒ % ¸ñ Ì�≈ sù  ٤٥٦ ١٠ 

٤٤٣  çµ≈tΡ÷ŠyŠt�sù #’n<Î) ÏµÏiΒé& ö’s1 §�s)s? $yγãΨøŠtã Ÿωuρ šχt“óss?  ٣٩١ ١٣ 
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٥٨٣  

٤٤٤  $ tΒ uρ |MΖ à2 $ Zƒ Íρ$ rO þ_ Îû È≅ ÷δ r& š t ô‰ tΒ  ٢٨٣ ٤٥ 

٤٤٥  $ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγ s9 äο u� z� Ïƒ ø: $#  ٤٧٠ ٦٨ 

٤٤٦  Æ÷ tG ö/ $# uρ !$ yϑ‹ Ïù š�9 t?# u ª! $# u‘# ¤$! $# nο t� Åz Fψ $#  ٣٢٥ ٧٧ 

٤٤٧  �χ r( s3 ÷ƒ uρ ©! $# äÝ Ý¡ ö6 tƒ šX ø— Î h�9 $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„  ٤٩٣ ٨٢ 

٤٤٨  Ÿξ sù “ t“ øg ä† š Ï% ©! $# (#θ è= ÏΗ xå ÏN$ t↔ Í hŠ ¡¡9 $#   ٤٧١ ٨٤ 

    )٢٩العنكبوت (سورة   - ٢٩  
٤٤٩  tΒ tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$s) Ï9 «! $# ¨β Î*sù Ÿ≅ y_ r& «! $# ;N Uψ  ٢٧٢ ٥ 

٤٥٠  çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù |=≈ ys ô¹ r& uρ Ïπ oΨ‹ Ïÿ ¡¡9 $#  ٣٦٨ ١٥ 

٤٥١  (#θ ã_ö‘$#uρ tΠöθu‹ ø9$# t� ÅzFψ$# Ÿωuρ (#öθsW ÷ès? ’Îû ÇÚö‘F{ $#  ٤٦٨ ٣٦ 

٤٥٢  �χÎ)uρ u‘#¤$!$# nοt�ÅzFψ$# }‘Íγs9 4ãβ#uθu‹ptø:$# öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôètƒ  ٣٢٥ ٦٤ 

٤٥٣  $ ¯Ρ r& $ uΖ ù= yè y_ $ ·Β t� ym $ YΖ ÏΒ# u ١٧٩ ٦٧ 

    )٣٠م ( سورة الرو  - ٣٠  
٤٥٤  ¬! ã� øΒ F{ $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% . ÏΒ uρ 4 ß‰ ÷è t/  ١١٤ ٤ 

٤٥٥  ß§ Î= ö7 ãƒ tβθ ãΒ Ì� ôf ãΚ ø9 $#  ١٤٩ ١٢ 

٤٥٦  ôÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ãΝ à6ƒ Ì� ãƒ s−÷� y9ø9 $# $]ù öθ yz $Yè yϑ sÛ uρ  ٤٣٩ ٢٤ 

٤٥٧  óΟ Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ï e$# Ï9 4$ Zÿ‹ ÏΖ ym  ٣٨٧،  ٢٠١ ٣٠ 

٤٥٨  óΟ Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ï e$# Ï9 ÉΟ Í hŠ s) ø9 $#  ٢٠١  ٤٣ 

٤٥٩  ª!$# “Ï%©!$# ã≅Å™ö�ãƒ yx≈tƒÌh�9$# ç��ÏWçGsù $\/$ysy™ …çµäÜÝ¡ö6u‹sù  ٤٩٤ ٤٨ 

٤٦٠  tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& zΝù=Ïèø9$# z≈yϑƒM}$#uρ ô‰s)s9 óΟçFø[Î6s9  ٣٩٨ ٥٦ 

٤٦١  ô‰s)s9uρ $oΨö/u�ŸÑ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû #x‹≈yδ Èβ#uö�à)ø9$# ÏΒ Èe≅ä. 49≅sWtΒ  ٥٠١ ٥٨ 

    )٣١سورة لقمان (  - ٣١  
٤٦٢  �χ Î) x8 ÷� Å e³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã  ١٩٢ ١٣ 

٤٦٣   tΒ uρ öΝ Î= ó¡ ç„ ÿ… çµ yγ ô_ uρ ’ n< Î) «! $# uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ  ٢٢٨ ٢٢ 

    )٣٢السجدة (  سورة - ٣٢  
٤٦٤  !$oΨ −/u‘ $tΡ÷� |Çö/r& $uΖ÷èÏϑ y™uρ $oΨ ÷èÅ_ö‘$$sù ö≅ yϑ÷ètΡ $·sÎ=≈|¹   ٤٧١ ١٢ 
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٥٨٤  

٤٦٥  4’ nû$ yf tF s? öΝ ßγ ç/θ ãΖ ã_ Ç tã Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $#  ٥١٥،  ٤٣٨ ١٦ 

٤٦٦  Ÿξ sù ãΝ n= ÷è s? Ó§ øÿ tΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷z é& Μ çλ m;  Ï iΒ Íο §� è% 

& ã ôã r& L !# t“ y_  

٣٩٠،  ٣٦٢ ١٧ 

٤٦٧  Νßγ̈Ψs)ƒÉ‹ãΖs9uρ š∅ÏiΒ É>#x‹yèø9$# 4’oΤ÷ŠF{$# tβρßŠ É>#x‹yèø9$# Î�y9ø.F{$#  ٢٢٥ ٢١ 
٤٦٨  öΝ s9 uρr& (# ÷ρt� tƒ $̄Ρ r& ä−θ Ý¡ nΣ u!$ yϑ ø9 $# ’n<Î) ÇÚö‘ F{$# Î— ã� àfø9 $#  ١٦٤ ٢٧ 

٤٦٩  ö≅è% tΠöθtƒ Ëx÷Gxÿø9$# Ÿω ßìxÿΖtƒ tÏ%©!$# (#ÿρã�xÿx. öΝßγãΨ≈yϑƒÎ)  ٤٠٨ ٢٩ 

    )٣٣ سورة األحزاب ( - ٣٣  
٤٧٠  ŒÎ)uρ $tΡõ‹s{r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# öΝßγs)≈sV‹ÏΒ š�ΖÏΒuρ ÏΒuρ 8yθœΡ  ٢٥٩ ٧ 

٤٧١  øŒÎ)uρ ÏMxî#y— ã�≈|Áö/F{$# ÏMtón=t/uρ ÛUθè=à)ø9$# t�Å_$oΨysø9$#  ٤٥٨ ١٠ 

٤٧٢  M s9$ s% ×π xÿ Í← !$ ©Û öΝ åκ ÷] Ï iΒ Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ z> Î� øY tƒ  ٢٨١ ١٣ 

٤٧٣  ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& 

×π uΖ |¡ ym  yϑ Ï j9 tβ% x.  

١٦٩ ٢١ 

٤٧٤  $yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7ø9$#  ٢٧٩ ٣٣ 
٤٧٥  $̈Β tβ% x. ’n? tã ÄcÉ< ¨Ψ9$# ôÏΒ 8l t� ym $yϑŠÏù uÚ t� sù ª! $#  ٥٠٥ ٣٨ 

٤٧٦  çνθ ßs Î m7 y™ uρ Zο t� õ3 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ  ٤١٩ ٤٢ 

٤٧٧  ô‰ s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t� sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& 

$ tΒ uρ ôM x6 n= tΒ öΝ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  

٥٠٥ ٥٠ 

٤٧٨  y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& §� s) s? £ åκ ß] ãŠ ôã r&  ٣٩١ ٥١ 

٤٧٩  (#θ ä9$ s% uρ !$ oΨ −/ u‘ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ÷è sÛ r& $ uΖ s? yŠ$ y™ $ tΡ u !# u� y9 ä. uρ  ٥٣٤ ٦٧ 

    )٣٤سورة سبأ ( - ٣٤  
٤٨٠  Èβ r& ö≅ uΗ ùå $# ;M≈ tó Î7≈ y™ ö‘ Ï d‰ s% uρ  ١١٨ ١١ 

٤٨١  z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡ Ï9 uρ yxƒ Ì h�9 $# $ yδ –ρ ß‰ äî Ö� öκ y− $ yγ ãm# uρ u‘ uρ  ٣٨٢ ١٢ 

٤٨٢  $ £ϑ n= sù $ uΖ øŠ ŸÒ s% Ïµ ø‹ n= tã |N öθ yϑ ø9 $# $ tΒ öΝ çλ °; yŠ 4’ n? tã  ٣٢١ ١٤ 

٤٨٣  (#θàÊt�ôãr'sù $uΖù=y™ö‘r'sù öΝÍκö�n=tã Ÿ≅ø‹y™ ÇΠÌ�yèø9$# Νßγ≈oΨø9£‰t/uρ  ٣٥٦ ١٦ 

٤٨٤  È≅ è% (#θ ãã ÷Š $# š Ï% ©! $# Λ ä ôϑ tã y—  Ï iΒ Èβρ ßŠ ( «! $# ٢٩٧ ٢٢ 
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٥٨٥  

Ÿω šχθ à6 Î= ôϑ tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ  
    )٣٥سورة فاطر ( - ٣٥  

٤٨٥  ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 
È≅ Ïã% y` Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρ é& 7π ys ÏΖ ô_ r&  

٢٨٨ ١ 

٤٨٦  ¨β Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã çνρ ä‹ Ïƒ ªB $$ sù 4# ‡ρ ß‰ tã  ٣٦٨ ٦ 

٤٨٧  $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ Èβ# t� ós t7 ø9 $# # x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN# t� èù 
Ô÷ Í← !$ y™ … çµ ç/# u� Ÿ°  

٥٤٣،  ٢٤٠ ١٢ 
 ،٥٤٩ 

٤٨٨  $ yϑ ¯Ρ Î)  y´ øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 3 (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 $#  ٥٢٨،  ١١١ ٢٨ 

٤٨٩  ü“ Ï% ©! $# $ oΨ ¯= ym r& u‘# yŠ Ïπ tΒ$ s) ßϑ ø9 $#  ÏΒ  ٥٥٠ ، ٣٢٩ ٣٥ 

٤٩٠  (#θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& È⌡s9 öΝèδu!%ỳ 
Ö�ƒÉ‹tΡ  

٣٠١ ٤٢ 

    )٣٦سورة یس ( - ٣٦  
٤٩١  ó> Î� ôÑ $# uρ Μ çλ m; ¸ξ sW ¨Β |=≈ pt õ¾ r& Ïπ tƒ ö� s) ø9 $# øŒ Î)   ٣٧٢ ١٣ 

٤٩٢  $ ¯Ρ Î) ãΝ n= ÷è tΡ $ tΒ šχρ •� Å£ ãƒ $ tΒ uρ tβθ ãΖ Î= ÷è ãƒ  ٤٢٤ ٧٦ 

    )٣٧سورة الصافات ( -٣٧  
٤٩٣  �ω tβθ ãè £ϑ ¡¡ o„ ’ n< Î) Z∼ yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# tβθ èù x‹ ø) ãƒ uρ  ٢٤٦ ٨ 

٤٩٤  # sŒ Ï r& $ uΖ ÷G ÏΒ $ ¨Ζ ä. uρ $ \/# t� è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ  ٤٣٣ ١٦ 

٤٩٥  #x‹≈yδ ãΠöθtƒ È≅óÁxÿø9$# “Ï%©!$# ΟçGΨä. ÏµÎ/ šχθç/Éj‹s3è?  ٤١٠ ٢١ 

٤٩٦  # sŒ Ï r& $ oΨ ÷F ÏΒ $ ¨Ζ ä. uρ $ \/# t� è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ  ٤٣٣ ٥٣ 

٤٩٧  $ yγ ¯Ρ Î) ×ο t� yf x© ßl ã� øƒ rB þ’ Îû È≅ ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ø: $#  ٢١١ ٦٤ 

٤٩٨  $ yγ ãè ù= sÛ … çµ ¯Ρ r( x. â¨ρ â â‘ È ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $#  ٣٣٢ ٦٥ 

٤٩٩  µ≈ uΖ øŠ ¤f tΡ uρ … ã& s# ÷δ r& uρ š∅ ÏΒ É> ö� s3 ø9 $# ËΛ Ïà yè ø9 $#  ٢٣٧ ٧٦ 

٥٠٠  øŒ Î) u !% y` … çµ −/ u‘ 5= ù= s) Î/ AΟŠ Î= y™  ٢٣٢ ٨٤ 

٥٠١  t� sà oΨ sù Zο t� ôà tΡ ’ Îû ÏΘθ àf –Ψ9 $#  ٥٠٧ ٨٨ 

٥٠٢  $yϑ ßγ≈ uΖ øŠ̄gwΥ uρ $yϑ ßγ tΒöθ s% uρ zÏΒ É> ö� x6 ø9 $# ÉΟŠÏà yèø9 $#  ٢٣٨ ١١٥ 

٥٠٣  øŒ Î) t, t/ r& ’ n< Î) Å7 ù= àÿ ø9 $# Èβθ ßs ô± yϑ ø9 $#  ٥١٣ ١٤٠ 
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٥٨٦  

    )٣٨سورة ص ( - ٣٨  
٥٠٤  $ tΒ $ uΖ ÷è Ïÿ xœ # x‹≈ pκ Í5 ’ Îû Ï' ©# Ïϑ ø9 $# Íο t� Åz Fψ $#  ٢٤٩ ٧ 

٥٠٥  ßŠθ ßϑ rO uρ ãΠ öθ s% uρ 7Þθ ä9 Ü=≈ pt õ¾ r& uρ Ïπ s3 ø‹ t↔ ø9 4 y  ٣٥٩ ١٣ 

٥٠٦  (#θä9$s%uρ $uΖ−/ u‘ ≅Édftã $uΖ©9 $uΖ©ÜÏ% Ÿ≅ö7s% ÏΘöθtƒ É>$|¡Ïtø:$#  ٤٠٢ ١٦ 

٥٠٧  $tΡ÷Šy‰x©uρ …çµs3ù=ãΒ çµ≈oΨ÷�s?#uuρ sπyϑõ3Åsø9$# Ÿ≅óÁsùuρ É>$sÜÏƒø:$#  ٣٨٦ ٢٠ 

٥٠٨  ¨β Î) t Ï%©! $# tβθ �=ÅÒ tƒ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# öΝ ßγ s9 Ò>#x‹ tã  ٤٠٢ ٢٦ 

٥٠٩  ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9Î) Ô8 t�≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã� −/ £‰u‹ Ïj9  ÏµÏG≈ tƒ#u  ٤٥٤ ٢٩ 

٥١٠  ö� ä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ  ٢٩٣ ٤٥ 

٥١١  óΟ èδ y‰Ζ Ïã uρ ßN≡ u� ÅÇ≈ s% Å∃ ö� ©Ü9 $# ë># t� ø? r&  ١١٤ ٥٢ 

٥١٢  # x‹≈ yδ $ tΒ tβρ ß‰ tãθ è? ÏΘ öθ u‹ Ï9 É>$ |¡ Ït ø: $#  ٤٠٢ ٥٣ 

٥١٣  öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ sƒªB r& $ ‡ƒ Ì� ÷‚Å™ ÷Πr& ôM xî#y— ãΝ åκ÷] tã ã�≈ |Á ö/ F{ $#  ٤٥٨ ٦٣ 

٥١٤  ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ A, pt m: ãΛ à¼$ sƒ rB È≅ ÷δ r& Í‘$ ¨Ζ9 $#  ٢٨٤ ٦٤ 

٥١٥  ö≅ è% uθ èδ (# îσ t7 tΡ îΛ Ïà tã  ٢٥١ ٦٧ 

٥١٦  $ tΒ tβ% x. u’ Í< ô ÏΒ ¥Ο ù= Ïæ Z∼ yϑ ø9 $$ Î/ #’ n? ôã F{ $#  ٢٤٦ ٦٩ 

٥١٧  #sŒÎ*sù …çµçG÷ƒ§θy™ àM÷‚xÿtΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãès)sù …çµs9  ٥١٠ ٧٢ 

    )٣٩سورة الزمر (  - ٣٩  
٥١٨  Ï‰ ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 š Ï e$! $#  ٢٠١،  ٢٠٠ ٢ 

٥١٩  Ÿω r& ¬! ßƒ Ï e$! $# ßÈ Ï9$ sƒ ø: $#  ٢٠٠ ٣ 

٥٢٠  # sŒÎ) uρ ¡§ tΒ z≈ |¡ΣM} $# @�àÑ $tã yŠ … çµ −/ u‘ $·7� ÏΖ ãΒ Ïµø‹ s9 Î)  ٤٥٣ ٨ 

٥٢١  ×≅ ÷ƒ uθ sù Ïπ u‹ Å¡≈ s) ù= Ï j9 Ν åκ æ5θ è= è%  Ï iΒ Ì� ø. ÏŒ «! $#  ٤٧٤ ٢٢ 

٥٢٢  ãΝ ßγ s%# sŒ r' sù ª! $# y“ ÷“ Ïƒ ø: $# ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#  ٢٢٦ ٢٦ 

٥٢٣   ã≅ Å™ ö� ãƒ uρ #“ t� ÷z W{ $# #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡ •Β  ١٦٣ ٤٢ 

٥٢٤  #sŒÎ*sù ¡§tΒ z≈|¡ΣM}$# @�àÑ $tΡ%tæyŠ §ΝèO #sŒÎ) çµ≈uΖø9§θyz Zπyϑ÷èÏΡ  ٤٥٣ ٤٩ 

٥٢٥  ω (#θäÜuΖø)s? ÏΒ ÏπuΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã�Ïÿøótƒ z>θçΡ—%!$#   ٤٧٣ ٥٣ 

٥٢٦  ÷ È⌡ s9 |M ø. u� õ° r& £ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå  ٤٤٩ ٦٥ 
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٥٨٧  

٥٢٧  ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/  ٤٧٠ ٦٧ 

    )٤٠سورة غافر ( - ٤٠  
٥٢٨  y7Ï9≡x‹x.uρ ôM¤)ym àMyϑÎ=x. š�În/u‘ ’n?tã tÏ%©!$# (#ÿρã�xÿx.  ٣٧٥ ٦ 

٥٢٩  ’Å+ù=ãƒ yyρ”�9$# ôÏΒ ÍνÌ�øΒr& 4’n?tã tΒ â!$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t7Ïã  ٤١١ ١٥ 

٥٣٠  öΝ èδ ö‘ É‹Ρ r& uρ tΠ öθ tƒ Ïπ sù Î— Fψ $# ÏŒ Î) Ü>θ è= à) ø9 $#   ٣٩٧ ١٨ 

٥٣١  ãΝ n= ÷è tƒ sπ uΖ Í← !% s{ È ã ôã F{ $# $ tΒ uρ ‘ Ïÿ øƒ éB â‘ρ ß‰ �Á9 $#  ٣٢٠ ١٩ 

٥٣٢  tΑ$ s% uρ # y›θ ãΒ ’ Î oΤ Î) ßN õ‹ ãã ’ Î n1 t� Î/ Ν à6 Î n/ u‘ uρ  ٤٧٢،  ٤٠٢ ٢٧ 

٥٣٣  tΑ$s% ãβöθtãö�Ïù !$tΒ öΝä3ƒÍ‘é& �ωÎ) !$tΒ 3“u‘r& !$tΒuρ ö/ä3ƒÏ‰÷δr&  ٣٤٥ ٢٩ 

٥٣٤  tΑ$ s% uρ ü“ Ï% ©! $# z tΒ# u ÉΘ öθ s)≈ tƒ þ’ Î oΤ Î) ß∃% s{ r& 

Ν ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷W Ï iΒ ÏΘ öθ tƒ É># t“ ôm F{ $#  

٤٠٠ ٣٠ 

٥٣٥  Θ öθ s)≈ tƒ uρ þ’ Î oΤ Î) ß∃% s{ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ −F9 $#  ٤١٢ ٣٢ 

٥٣٦  š� Ï9≡ x‹ x. ßì t7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã È e≅ à2 É= ù= s% 

9� É i9 s3 tF ãΒ 9‘$ ¬6 y_  

٤٦٦ ٣٥ 

٥٣٧  tΑ$ s% uρ ü” Ï% ©! $# š∅ tΒ# u ÉΘ öθ s)≈ tƒ Èβθ ãè Î7 ¨? $# 

öΝ à2 Ï‰ ÷δ r& Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §�9 $#  

٣٤٦ ٣٨ 

٥٣٨  ÉΘ öθ s)≈ tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Óì≈ tF tΒ 

¨β Î) uρ nο t� Åz Fψ $# }‘ Ïδ â‘# yŠ Í‘# t� s) ø9 $#  

٣٢٨ ٣٩ 

٥٣٩  çµ9 s% uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ Í hŠ y™ $ tΒ ( (#ρ ã� x6 tΒ  ٤٥٢ ٤٥ 

٥٤٠  â‘$ ¨Ψ9 $# šχθ àÊ t� ÷è ãƒ $ pκ ö� n= tæ # xρ ß‰ äî ($ |‹ Ï± tã uρ  ٤٢٧ ٤٦ 

٥٤١  ôx Î m7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 Î n/ u‘ Ä c Å´ yè ø9 $$ Î/ Ì�≈ x6 ö/ M} $# uρ  ٤٢١ ٥٥ 

٥٤٢  βÎ) ’Îû öΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ �ωÎ) ×�ö9Å2 $̈Β Νèδ 4ÏµŠÉóÎ=≈t6Î/  ٤٧٢ ٥٦ 

    )٤١سورة فصلت (  - ٤١  
٥٤٣  y7Ï9≡sŒ â!#t“y_ Ï!#y‰ôãr& «!$# â‘$̈Ψ9$# ( öΝçλm; $pκ�Ïù â‘#yŠ Ï$ù#èƒø:$#  ٣٢٦ ٢٨ 

٥٤٤  $̈ΒÎ)uρ y7̈Ζxîu”∴tƒ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# Øø÷“tΡ õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/  ٤٨٣،  ٤٧٢ ٣٦ 

    )٤٢سورة الشورى (  - ٤٢  
٥٤٥  y7Ï9≡x‹x.uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) $ºΡ#uö�è% $|‹Î/t�tã u‘É‹ΨçGÏj9 ¨Πé& 3“t�à)ø9$#  ٣٩٩،  ٢٧٥ ٧ 
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٥٨٨  

٥٤٦  ô ÏΒ uρ  Ïµ ÏG≈ tƒ# u ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

$ tΒ uρ £] t/ $ yϑ ÎγŠ Ïù  ÏΒ 7π −/ !# yŠ  

٤٣٥ ٢٩ 

٥٤٧  öΝßγ1t�s?uρ tβθàÊt�÷èãƒ $yγøŠn=tæ šÏèÏ±≈yz zÏΒ ÉeΑ—%!$# šχρã�ÝàΖtƒ  ٥٠٧ ٤٥ 

    )٤٣سورة الزخرف (  - ٤٣  
٥٤٨  … çµ ¯Ρ Î) uρ þ’ Îû Ï dΘ é& É=≈ tG Å3 ø9 $# $ uΖ ÷ƒ t$ s! ;’ Í? yè s9 íΟŠ Å3 ym  ٢٧٧ ٤ 

٥٤٩  Ü>Ì�ôÒoΨsùr& ãΝä3Ζtã t�ò2Ïe%!$# $·søÿ|¹ βr& óΟçFΖà2  ٥٠٠ ٥ 

٥٥٠  È⌡s9uρ ΟßγtFø9r'y™ ô̈Β t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ  ٤٣٦ ٩ 

٥٥١  $ uΖ è= ß™ â‘ uρ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ  ٥٣٣،  ٦٠ ٨٠ 

٥٥٢  x8u‘$t7s?uρ “Ï%©!$# …çµs9 à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ  ٤٤٦ ٨٥ 

    )٤٤سورة الدخان ( -٤٤  
٥٥٣  !$ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹ s9 >π x. t�≈ t6 •Β 4  ٢٤٤ ٣ 

٥٥٤  Î� ó  r' sù “ ÏŠ$ t7 Ïè Î/ ¸ξ ø‹ s9 Ν à6 ¯Ρ Î) tβθ ãè t7 −F •Β  ٤٦٢ ٢٣ 

٥٥٥  8íρ â‘ ã— uρ 5Θ$ s) tΒ uρ 5Οƒ Ì� x.  ٢٣٦ ٢٦ 

٥٥٦  ¨β Î) tΠ öθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9 $# óΟ ßγ çF≈ s)‹ ÏΒ š Ïè uΗ ød r&  ٤١٠ ٤٠ 

٥٥٧  β Î) t É) −F ãΚ ø9 $# ’ Îû BΘ$ s) tΒ & ÏΒ r&  ٢٣٤ ٥١ 

    )٤٦سورة األحقاف ( -٤٥  
٥٥٨  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz  ٣٦٣ ١٤ 

٥٥٩  óΟs9uρr& (#÷ρt�tƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ  ٤٣٦ ٣٣ 

٥٦٠  ÷� É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. u� y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z ÏΒ È≅ ß™ ”�9 $#  ٢٨٩ ٣٥ 

    )٤٧سورة محمد ( - ٤٦  
٥٦١  #θ ãΖ tΒ# u uρ $ yϑ Î/ tΑ Ì h“ çΡ 4’ n? tã 7‰ £ϑ pt èΧ uθ èδ uρ ‘, pt ø: $#   ٤٧٨ ٢ 

٥٦٢  y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρr'Î/ (#θèδÌ�x. !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# xÝt7ômr'sù óΟßγn=≈yϑôãr&  ٤٤٩ ٩ 

٥٦٣  y7Í×̄≈s9'ρé& tÏ%©!$# yìt6sÛ ª!$# 4’n?tã öΝÍκÍ5θè=è% (#þθãèt7̈?$#uρ  ٤٦٦  ١٦ 

٥٦٤  Ÿξsùr& tβρã�−/y‰tGtƒ šχ#uö�à)ø9$# ôΘr& 4’n?tã A>θè=è% !$yγä9$xÿø%r&  ٤٥٤ ٢٤ 

٥٦٥  ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θ y™ öΝ ßγ s9 4’ n? øΒ r& uρ óΟ ßγ s9  ٤٦٤ ٢٥ 
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٥٨٩  

٥٦٦   s9 (#ρ •� ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© äÝ Î6 ós ãŠ y™ uρ óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r&  ٤٤٩ ٣٢ 

٥٦٧   tΒ uρ ö≅ y‚ ö6 tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã≅ y‚ ö7 tƒ  tã  Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ  ٤٩٢ ٣٨ 

    )٤٨سورة الفتح (- ٤٧  
٥٦٨  šU É j‹ yè ãƒ uρ t É) Ïÿ≈ uΖ ãΚ ø9 $# ÏM≈ s) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ 

t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ x. Î� ô³ ßϑ ø9 $# uρ  

٣٣٠ ٦ 

٥٦٩  (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ çG Ï j9 «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ çνρ â‘ Ì h“ yè è? uρ  ٤١٩ ٩ 

٥٧٠  øŒ Î) Ÿ≅ yè y_ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ’ Îû ãΝ Îγ Î/θ è= è% sπ ¨Š Ïϑ pt ø: $# 

sπ ¨Š ÏΗ xq Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $#  

٣١٧ ٢٦ 

    )٤٩سورة الحجرات ( - ٤٨  
٥٧١  Ÿω uρ (#ρ ã� yγ øg rB … çµ s9 ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ Ì� ôγ yf x. öΝ à6 ÅÒ ÷è t/ 

CÙ ÷è t7 Ï9 β r& xÝ t7 øt rB öΝ ä3 è=≈ yϑ ôã r&  

٤٤٩ ٢ 

    )٥٠سورة ق ( -٤٩  
٥٧٢  ôMt/¤‹x. óΟßγn=ö7s% ãΠöθs% 8yθçΡ Ü=≈ptõ¾r&uρ Äb §̈�9$# ßŠθßϑrOuρ  ٣٦٦ ١٢ 

٥٧٣  Ü=≈ pt õ¾ r& uρ Ïπ s3 ÷ƒ F{ $# ãΠ öθ s% uρ 8ì ¬7 è?  ٣٥٩ ١٤ 

٥٧٤  ß øt wΥ uρ Ü> t� ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9 $#  ٤٨٨،  ٣٠٢ ١٦ 

٥٧٥  N u !% y` uρ äο t� õ3 y™ ÏN öθ yϑ ø9 $# È d, pt ø: $$ Î/ ( y7 Ï9≡ sŒ $ tΒ 

|MΨ ä. çµ ÷Ζ ÏΒ ß‰‹ Ït rB  

٣٥٣ ١٩ 

٥٧٦  y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ãΠ öθ tƒ Ï‰‹ Ïã uθ ø9 $#  ٤١٣ ٢٠ 

٥٧٧  ô̈Β zÅ ýz z≈uΗ÷q§�9$# Í=ø‹tóø9$$Î/ u!%ỳ uρ 5=ù=s)Î/ A=ŠÏΖ•Β  ٢٣٣ ٣٣ 

٥٧٨  $ yδθ è= äz ÷Š $# 5Ο≈ n= |¡ Î0 ( y7 Ï9≡ sŒ ãΠ öθ tƒ ÏŠθ è= èƒ ø: $#  ٤٠٤ ٣٤ 

٥٧٩  tΠöθtƒ tβθãèyϑó¡o„ sπysøŠ¢Á9$# Èd,ysø9$$Î/ 4 y7Ï9≡sŒ ãΠöθtƒ Ælρã�èƒø:$#  ٤٠٤ ٤٢ 

    )٥١( سورة الذاریات - ٥٠  
٥٨٠  tβθ è= t↔ ó¡ tƒ tβ$ −ƒ r& ãΠ öθ tƒ È Ï e$! $#  ٤٠٥ ١٢ 

٥٨١  ×≅÷ƒuθsù tÏ%©#Ïj9 (#ρã�xÿŸ2 ÏΒ ãΝÎγÏΒöθtƒ “Ï%©!$# tβρß‰tãθãƒ  ٢٦٨ ٦٠ 

    )٥٢سورة الطور (  - ٥١  
٥٨٢  ÏM øŠ t7 ø9 $# uρ Í‘θ ßϑ ÷è yϑ ø9 $#  ١٨٧ ٤ 

٥٨٣  ÷Πr& tβθä9θà)tƒ Ö�Ïã$x© ßÈ−/u�tĪΡ ÏµÎ/ |=÷ƒu‘ ÈβθãΖyϑø9$#  ٣٤١ ٣٠ 
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٥٩٠  

    )٥٣سورة النجم ( - ٥٢  
٥٨٤  y‰Ζ Ïã Íο u‘ ô‰ Å™ 4‘ yγ tFΖ çR ùQ $#  ٣٥٠ ١٤ 

٥٨٥  $ tΒ sø# y— ç� |Ç t7 ø9 $# $ tΒ uρ 4 xö sÛ  ٤٥٨ ١٧ 

٥٨٦  ô‰ s) s9 3“ r& u‘ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u Ïµ Î n/ u‘ #“ u� ö9 ä3 ø9 $#  ١٧٤ ١٨ 

    )٥٥سورة الرحمن ( - ٥٣  
٥٨٧  uÚ ö‘ F{ $# uρ $ yγ yè |Ê uρ ÏΘ$ tΡ F| Ï9  ٥٠٨ ١٠ 

٥٨٨  �> u‘ È ÷ s% Î� ô³ pR ùQ $# �> u‘ uρ È ÷ t/ Ì� øó pR ùQ $#  ٤٢٦ ١٧ 

٥٨٩  4’ s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 Î n/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÏΘ# t� ø. M} $# uρ  ٤٣٣ ٢٧ 

٥٩٠  tβθ èùθ äÜ tƒ $ pκ s] øŠ t/ t ÷ t/ uρ AΟŠ ÏΗ xq 5β# u  ٥٢٧ ٤٤ 

٥٩١  x8 t�≈ t6 s? ãΛ ôœ $# y7 Î n/ u‘ “ ÏŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÇΠ# t� ø. M} $# uρ  ٤٤٦،  ٤٣٣ ٧٨ 

    )٥٦سورة الواقعة ( - ٥٤  
٥٩٢  =≈ ys ô¹ r' sù Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $#  ٣٧٦ ٨ 

٥٩٣  Ü=≈ pt õ¾ r& uρ Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ $#  ٣٦٩ ٩ 

٥٩٤  �ω Î) WξŠ Ï% $ Vϑ≈ n= y™ $ Vϑ≈ n= y™  ٣٢٧ ٢٦ 

٥٩٥  Ü=≈ pt õ¾ r& uρ È Ïϑ u‹ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& È Ïϑ u‹ ø9 $#  ٣٧٦ ٢٧ 

٥٩٦  Ü=≈ pt õ¾ r& uρ ÉΑ$ uΚ Ï e±9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& ÉΑ$ uΚ Ï e±9 $#  ٣٦٩ ٤١ 

٥٩٧  (#θ çΡ% x. uρ tβρ •� ÅÇ ç„ ’ n? tã Ï]Ζ Ït ø: $# ËΛ Ïà yè ø9 $#  ١٩١ ٤٦ 

٥٩٨  (#θçΡ%x.uρ šχθä9θà)tƒ #x‹Í←r& $uΖ÷FÏΒ $̈Ζä.uρ $\/#t�è? $̧ϑ≈sàÏãuρ   ٤٣٣ ٤٧ 

٥٩٩  # x‹≈ yδ öΝ çλ é; â“ çΡ tΠ öθ tƒ È Ï d‰9 $#  ٤٠٥ ٥٦ 

٦٠٠  !$ ¨Β r& uρ β Î) tβ% x. ô ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È Ïϑ uŠ ø9 $#  ٣٧٦ ٩٠ 

٦٠١  ¨β Î) # x‹≈ yδ uθ çλ m; ‘, ym È É) u‹ ø9 $#  ٥٤ ٩٥ 

    )٥٧سورة الحدید ( - ٥٥  
٦٠٢  yx ¬7 y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ٤٦٠ ١ 

٦٠٣  uθ èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã� Åz Fψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ  ٤٣٩،  ٤٣٢ ٣ 

٦٠٤  tΠ öθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# àM≈ s) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ ٥١٨ ١٣ 
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٥٩١  

š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u $ tΡρ ã� ÝàΡ $#  
٦٠٥  tΑ$ sÜ sù ãΝ Íκ ö� n= tã ß‰ tΒ F{ $# ôM |¡ s) sù öΝ åκ æ5θ è= è%  ٤٧٤ ١٦ 

٦٠٦  š Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� xÿ x. (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& ÉΟŠ Ås pg ø: $#  

٣٦١ ١٩ 

    )٥٨سورة المجادلة ( - ٥٦  
٦٠٧  t Ï% ©! $# uρ tβρ ã� Îγ≈ sà ãƒ  ÏΒ öΝ Íκ É″ !$ |¡ Î pΣ §Ν èO tβρ ßŠθ ãè tƒ 

$ yϑ Ï9 (#θ ä9$ s% ã�ƒ Ì� ós tG sù 7π t7 s% u‘  

٣٠٨ ٣ 

٦٠٨  y7 Ï9≡ sŒ (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ çG Ï9 «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ  ٣٠٥ ٤ 

٦٠٩  sŒ uθ ós tG ó™ $# ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# öΝ ßγ9 |¡Σ r' sù t� ø. ÏŒ 

«! $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü> ÷“ Ïm Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#  

٣١٠ ١٩ 

٦١١  �ω ß‰ Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Ì� Åz Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ  

٣١٠ ٢٢ 

    )٥٩سورة الحشر ( - ٥٧  
٦١١  yx¬7y™ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$#  ٤٦٠ ١ 

٦١٢  (#ρ ç� É9 tF ôã $$ sù ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ Ì�≈ |Á ö/ F{ $#  ٢٨٨ ٢ 

٦١٣  !$̈Β u!$sùr& ª!$# 4’n?tã Ï&Î!θß™u‘ ôÏΒ È≅÷δr& 3“t�à)ø9$#  ٢٨٢ ٧ 

٦١٤  uθèδ ª!$# “Ï%©!$# Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθèδ ( ÞΟÎ=≈tã É=ø‹tóø9$# Íοy‰≈yγ¤±9$#uρ  ٤٢٨ ٢٢ 
    )٦٠سورة الممتحنة ( - ٥٨  

٦١٥  βÎ) öΝä.θàÿs)÷Vtƒ (#θçΡθä3tƒ öΝä3s9 [!#y‰ôãr& (#þθäÜÝ¡ö6tƒuρ  ٤٩٤ ٢ 

٦١٦  ‰ s% ôM tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î)   ٥٤١،  ١٧٠ ٤ 

٦١٧  ô‰ s) s9 tβ% x. ö/ ä3 s9 öΝ Íκ� Ïù îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  ١٧٠ ٦ 

٦١٨  öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ãΝ õ3 ãm «! $# ( ãΝ ä3 øt s† öΝ ä3 oΨ ÷� t/  ٣١٤ ١٠ 

٦١٩  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (# öθ ©9 uθ tG s? $ ·Β öθ s% 

|= ÅÒ xî ª! $# óΟ Îγ øŠ n= tæ  

٣٧٢ ١٣ 

    )٦١سورة الصف ( -  ٥٩  
٦٢٠  yx¬7y™ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$#  ٤٦٠ ١ 
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٥٩٢  

٦٢١  ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† š Ï% ©!$# šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû  Ï& Î#‹ Î6 y™  ١٨٢ ٤ 

٦٢٢  $ £ϑ n= sù (# þθ äî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θ è= è%  ٤٥٩ ٥ 

٦٢٣  tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ Ï&Î!θß™u‘uρ tβρß‰Îγ≈pgéBuρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$#  ٤٤٧ ١١ 

    )٦٢سورة الجمعة ( ٦٠  
٦٢٤  ßxÎm7|¡ç„ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# Å7Î=pRùQ$#  ٤٦٠ ١ 

٦٢٥  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9 

 ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑ àf ø9 $#  

٣٩٨ ٩ 

    )٦٣سورة المنافقون ( ٦١  
٦٢٦  # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; (# öθ s9$ yè s? ö� Ïÿ øó tG ó¡ o„ öΝ ä3 s9 

ãΑθ ß™ u‘ «! $# (# ÷ρ §θ s9 ÷Λ àι y™ρ â â‘  

٤٨٠ ٥ 

    )٦٤سورة التغابن ( ٦٢  
٦٢٧  ßxÎm7|¡ç„ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$#  ٤٦٠ ١ 

٦٢٨  ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ uρ 

$ tΒ tβρ •� Å£ è? $ tΒ uρ tβθ ãΖ Î= ÷è è?  

٤٢٤ ٤ 

٦٢٩  tΠöθtƒ ö/ä3ãèyϑøgs† ÏΘöθu‹Ï9 Æìôϑpgø:$# ( y7Ï9≡sŒ ãΠöθtƒ Èè⌠$tó−G9$#  ٤٠٧،  ٣٩٩ ٩ 

    )٦٥سورة الطالق ( ٦٣  
٦٣٠  y7 ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# 4  tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# 

ô‰ s) sù zΝ n= sß … çµ |¡ øÿ tΡ  

٣٠٥ ١ 

٦٣١  Ÿω uρ £ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? (#θ à) Í hŠ ŸÒ çG Ï9 £ Íκ ö� n= tã  ٥٠٤ ٦ 

    )٦٧سورة الملك ( ٦٤  
٦٣٢  (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû 

É=≈ pt õ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9 $#  

٣٦٨ ١٠ 

٦٣٣  (#θèùu�tIôã$$sù öΝÍκÈ:/Ρx‹Î/ $Z)ósÝ¡sù É=≈ysô¹X{ Î��Ïè¡¡9$#  ٣٦٨ ١١ 

    )٦٨سورة القلم ( ٦٥  
٦٣٤  $ ¯Ρ Î) öΝ ßγ≈ tΡ öθ n= t/ $ yϑ x. !$ tΡ öθ n= t/ |=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $#  ٣٦٣ ١٧ 
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٥٩٣  

٦٣٥  y7 Ï9≡ x‹ x. Ü># x‹ yè ø9 $# ( Ü># x‹ yè s9 uρ Íο t� Åz Fψ $# ç� t9 ø. r&  ٢٢٦ ٣٣ 

    )٦٩سورة الحاقة ( ٦٦  
٦٣٦  $ ¨Β r' sù ô tΒ š† ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï.  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/  ٣٧٦ ١٩ 

٦٣٧  (#θè=ä. (#θç/u�õ°$#uρ $O↔ÿ‹ÏΨyδ !$yϑÎ/ óΟçFøÿn=ó™r& †Îû ÏΘ$−ƒF{$# Ïπu‹Ï9$sƒø:$#  ٢٦٨ ٢٤ 

٦٣٨  Ÿω uρ �Ù çt s† 4’ n? tã ÇΠ$ yè sÛ È Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $#  ٥١٦ ٣٤ 

٦٣٩  … çµ ¯Ρ Î) uρ ‘, y⇔ s9 È É) u‹ ø9 $#  ٣١١ ٥١ 

    )٧٠سورة المعارج ( ٦٧  
٦٤٠  ÷� É9 ô¹ $$ sù # Z� ö9 |¹ ¸ξŠ Ïϑ y_  ٢١٧ ٥ 

٦٤١  �ω Î) #’ n? tã óΟ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r&  ٤٨٢ ٣٠ 

٦٤٢  Iξ sù ãΝ Å¡ ø% é& É b> t� Î/ É− Ì�≈ t± pR ùQ $# É> Ì�≈ tó pR ùQ $# uρ  ٤٢٦ ٤٠ 

٦٤٣  óΟ èδ ö‘ x‹ sù (#θ àÊθ èƒ s† (#θ ç7 yè ù= tƒ uρ  ٢٦٨ ٤٢  

٦٤٤  y7 Ï9≡ sŒ ãΠ öθ u‹ ø9 $# “ Ï% ©! $# (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ tãθ ãƒ  ٢٦٨ ٤٤ 

    )٧١سورة نوح ( ٦٨  
٦٤٥  ¨β Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒ Î) u !% y` Ÿω ã� ¨z xσ ãƒ  ٢٧٢ ٤ 

٦٤٦  (#θ ä3 è= ó¡ tF Ï j9 $ pκ ÷] ÏΒ Wξ ç7 ß™ % [`$ y∨ Ïù  ٥٤٧ ٢٠ 

    )٧٢الجن ( سورة ٦٩  
٦٤٧  …çµ̄Ρr&uρ 4’n?≈yès? ‘‰ỳ $uΖÎn/u‘ $tΒ x‹sƒªB$# Zπt7Ås≈|¹ Ÿωuρ #V$s!uρ  ٤٦٩ ٣ 

    )٧٣سورة المزمل ( ٧٠  
٦٤٨  È≅ Ï o? u‘ uρ tβ# u ö� à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö� s?  ٤٥٧ ٤ 

٦٤٩  �> §‘ É− Î� ô³ yϑ ø9 $# É> Ì� øó pR ùQ $# uρ Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ  ٤٢٦ ٩ 

٦٥٠  ’ ÎΤ ö‘ sŒ uρ t Î/ É j‹ s3 çR ùQ $# uρ ’ Í< 'ρ é& Ïπ yϑ ÷è ¨Ζ9 $#   ٢٩٢ ١١ 

٦٥١  (#θ ãΚŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $#  ٤٧٦ ٢٠ 

    )٧٤سورة المدثر ( ٧١  
٦٥٢  y7 −/ u‘ uρ ÷� É i9 s3 sù  ٤٧٧ ٣ 

٦٥٣  §Ν èO }§ t6 tã u� y£ o0 uρ  ٤٤٠ ٢٢ 
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٥٩٤  

٦٥٤  Hω Î) |=≈ pt õ¾ r& È Ïϑ uŠ ø9 $#  ٣٧٦ ٣٩ 

    )٧٥سورة القیامة ( ٧٢  
٦٥٥  Iω uρ ãΝ Å¡ ø% é& Ä§ øÿ ¨Ζ9 $$ Î/ Ïπ tΒ# §θ ¯=9 $#  ٢٥٥ ٢ 

٦٥٦  Ÿω õ8 Ì h� pt éB  Ïµ Î/ y7 tΡ$ |¡ Ï9 Ÿ≅ yf ÷è tG Ï9 ÿ Ïµ Î/  ٥١٦ ١٦ 

    )٧٦سورة اإلنسان ( ٧٣  
٦٥٧  Ì� ä. øŒ $# uρ zΝ ó™ $# y7 Î n/ u‘ Zο t� õ3 ç/ Wξ‹ Ï¹ r& uρ  ٤١٩ ٢٥ 

    )٧٧سورة المرسالت (٧٤  
٦٥٨  ÏΘ öθ u‹ Ï9 È≅ óÁ xÿ ø9 $#  ٤١٠ ١٣ 

٦٥٩  !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ãΠ öθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9 $#  ٤١٠ ١٤ 

    )٧٨سورة النبأ ( ٧٥  
٦٦٠  Ç tã Î* t6 ¨Ζ9 $# ÉΟ‹ Ïà yè ø9 $#  ٢٥٠ ٢ 

٦٦١  ¨β Î) tΠ öθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9 $# tβ% x. $ \F≈ s)‹ ÏΒ  ٤١٠ ١٧ 

    )٧٩سورة النازعات ( ٧٦  
٦٦٢  øŒ Î) çµ1 yŠ$ tΡ … çµ š/ u‘ ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ Ä¨ £‰ s) çR ùQ $# “ ·θ èÛ  ٢٦١ ١٦ 

٦٦٣  çµ1 u‘ r' sù sπ tƒ Fψ $# 3“ u� ö9 ä3 ø9 $#  ١٧٣ ٢٠ 

٦٦٤  # sŒ Î* sù ÏN u !% y` èπ ¨Β !$ ©Ü9 $# 3“ u� ö9 ä3 ø9 $#  ٢٢٣ ٣٤ 

    )٨٠سورة عبس ( ٧٧  
٦٦٥  tΠ öθ tƒ ”� Ïÿ tƒ â ö� pR ùQ $# ô ÏΒ Ïµ‹ Åz r&  ٣٤  

    )٨٢سورة االنفطار ( ٧٨  
٦٦٦  $ YΒ# t� Ï. t Î6 ÏF≈ x.  ٦٠ ١١ 

٦٦٧  $ pκ tΞ öθ n= óÁ tƒ tΠ öθ tƒ È Ï d‰9 $#  ٤٠٥ ١٥ 

    )٨٣سورة المطففین ( ٧٩  

٦٦٨  tβ öθ s) ó¡ ç„  ÏΒ 9,‹ Ïm §‘ BΘθ çG ÷‚ ¨Β  ٢٠٤ ٢٥ 

    )٨٤سورة االنشقاق ( ٨٠  

٦٦٩  # sŒ Î) â !$ uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ $#  ١١٤ ١ 

    )٨٥سورة البروج ( ٨١  
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٥٩٥  

٦٧٠  ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ ÏŠθ ãã öθ pR ùQ $#  ٢٦٧ ٢ 

٦٧١  Ÿ≅ ÏF è% Ü=≈ pt õ¾ r& ÏŠρ ß‰ ÷{ W{ $#  ٣٦٥ ٤ 

٦٧٢  ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ àÿ øt ¤Χ  ٢٤٢ ٢٢ 

    )٨٧سورة األعلى ( ٨٢  

٦٧٣  Ëx Î m7 y™ zΟ ó™ $# y7 Î n/ u‘ ’ n? ôã F{ $#  ٤٦٠ ١ 

    )٨٨سورة الغاشیة ( ٨٣  

٦٧٤  çµ ç/ É j‹ yè ã‹ sù ª! $# z># x‹ yè ø9 $# u� y9 ø. F{ $#  ٢٢٦ ٢٤ 

    )٨٩سورة الفجر ( ٨٤  

٦٧٥  È≅ ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) Î� ô£ o„  ٤٦٢ ٤ 

٦٧٦  Ÿω uρ šχθ ‘Ò ¯≈ pt rB 4’ n? tã ÏΘ$ yè sÛ È Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $#  ٥١٦،  ١٧١ ١٨ 

٦٧٧  χθ è= à2 ù' s? uρ y^# u� —I9 $# Wξ ò2 r& $ tϑ ©9  ١٧١ ١٩ 

    )٩٠سورة البلد ( ٨٥  

٦٧٨  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ pR ùQ $#  ٣٧٦ ١٨ 

٦٧٩  tÏ%©!$#uρ (#ρã�xÿx. $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ öΝèδ Ü=≈ysô¹r& Ïπyϑt↔ô±yϑø9$#  ٣٦٩ ١٩ 

    )٩٤سورة الشرح ( ٨٦  

٦٨٠  $ uΖ ÷è |Ê uρ uρ š�Ζ tã x8 u‘ ø— Íρ  ٥٠٨ ٢ 

٦٨١  $ uΖ ÷è sù u‘ uρ y7 s9 x8 t� ø. ÏŒ  ٤٩٧ ٤ 

    )٩٥سورة التین ( ٨٧  

٦٨٢  # x‹≈ yδ uρ Ï$ s# t7 ø9 $# Â ÏΒ F{ $#  ١٧٩ ٣ 

    )٩٧سورة القدر ( ٨٨  
٦٨٣  !$ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $#  ٣٩٢ ١ 

٦٨٤  !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $#  ٣٩٢ ٢ 

٦٨٥  ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ×� ö� y{ ô Ï iΒ É# ø9 r& 9� öκ y−  ٣٩٢ ٣ 
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٥٩٦  

    )٩٨سورة البینة ( ٨٩  
٦٨٦  !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$#  ٢٠١ ٥ 

    )٩٩سورة الزلزلة (  ٩٠  
٦٨٧  M y_ t� ÷z r& uρ ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγ s9$ s) øO r&  ٦٤ ٢ 
٦٨٨   yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \� ø‹ yz … çν t� tƒ  ٢٩٨ ٧ 
٦٨٩   tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v� x© … çν t� tƒ  ٢٩٨ ٨ 

    )١٠٢سورة التكاثر ( ٩١  
٦٩٠  �ξ x. öθ s9 tβθ ßϑ n= ÷è s? zΝ ù= Ïæ È É) u‹ ø9 $#  ٣٨٠ ٥ 
٦٩١  ¢Ο èO $ pκ ¨Ξ ãρ u� tI s9 š ÷ tã È É) u‹ ø9 $#  ٣٨٣ ٧ 

    )١٠٥سورة الفیل ( ٩٢  
٦٩٢  óΟ s9 r& t� s? y# ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/ u‘ É=≈ pt õ¾ r' Î/ È≅‹ Ïÿ ø9 $#  ٣٧١ ١ 

    )١٠٦سورة قریش ( ٩٣  
٦٩٣  ü”Ï%©!$# ΟßγyϑyèôÛr& ÏiΒ 8íθã_ ΝßγoΨtΒ#uuρ ôÏiΒ ¤∃öθyz  ٤٣٤،  ١٨٠ ٤  

    )١٠٧سورة الماعون ( ٩٤  
٦٩٤  Ÿω uρ �Ù çt s† 4’ n? tã ÏΘ$ yè sÛ È Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $#  ٥١٦ ٣ 

    )١١١سورة المسد (  ٩٥  
٦٩٥  … çµ è? r& t� øΒ $# uρ s' s!$ £ϑ ym É= sÜ ys ø9 $#  ٣١٥ ٤ 

    )١١٣سورة الفلق ( ٩٦  
٦٩٦  ö≅ è% èŒθ ãã r& É b> t� Î/ È, n= xÿ ø9 $#  ٣٣٧ ١ 

    )١١٤سورة الناس ( ٩٧  
٦٩٧   ÏΒ Ì h� x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒ ø: $#  ٤٨٨،  ٢٦٣ ٤ 

  
***  
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٥٩٧  

  ثانياً : فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة الحدیث م
 ١٦٧  وأنا فى مسجد المدینة .......  ρأتانى رسول اهللا " ١
 ٤٢٢  نها صالة رغبة ورهبة ...إقال : أجل "   ٢
 ١٩٨   أحلت لنا میتتان ودمان .........."  ٣
 ٢٥٨ أخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم ......"  ٤
 ٣٩٦   كم من النوم ....إذا فزع أحد"    ٥
 ٢٧٨  ..... إذا قرأتم ( الحمد هللا ) فاقرؤوا"   ٦
 ٣٩٣  .... اطلبوا لیلة القدر فى العشر األواخر"   ٧
 ٣٩٩   أفضل األیام عند اهللا ..."   ٨
 ٣٤٩  أفضل الناس مؤمن یجاهد .....  ٩
 ٤٣٤  ألظوا بـ " یاذا الجالل واإلكرام ""   ١٠
 ٤٢٢  .... لیكاللهم أسلمت نفسى إ"   ١١
 ٤٣٤  اللهم أنت السالم ومنك السالم ...."   ١٢
 ٣٣٧  .... اللهم إنى أعوذ بك من البخل والكسل"   ١٣
 ٤٠١  ...  " اللهم منزل الكتاب سریع الحساب  ١٤
 ٣٠٥  علمكم ...أأنا أتقاكم هللا و "   ١٥
 ٢٦٥  أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ....."   ١٦
 ١٩٢  ندًا .... أن تدعو هللا"   ١٧
 ٣٤٩   إن كان خرج یسعى على ولده صغارًا فهو ....."   ١٨
 ٢٥٤  أن ال یحبنى إال مسلم وال یبغضنى......"   ١٩
 ٤٧٣  ... إن ربك لیعجب من عبده إذا قال : رب اغفر لى ذنوبى"   ٢٠
 ٣٣٩  إن روح القدس نفث فى روعى ...."   ٢١
 ١٩٣  إنك لعریض القفا ...."   ٢٢
 ٣٣٩  ن اهللا یؤید حسان بروح القدس ...إ"   ٢٣
 ١٨٦  إنما سمى البیت العتیق ......"   ٢٤
 ٢٩٥  إن مما یلحق المؤمن بعد عمله ..."   ٢٥
 ١٩٥  إنه فى ضحضاح من النار ولوال أنا ..."   ٢٦
 ٣٥٢   بینا أنا أسیر فى الجنة إذ عرض لى نهر ..."   ٢٧
 ٢٢٩  اإلسالم.... تلك الروضة اإلسالم وذلك العمود عمود"   ٢٨
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٥٩٨  

 ٣٢٢  ثالث إذا خرجن ال ینفع نفسًا لم تكن آمنت...."   ٢٩
 ١٧٦  خذوا جنتكم من النار قولوا سبحان اهللا ...."   ٣٠
 ٣٥٢  رفعت لى سدرة المنتهى ...."  ٣١
 ٣٢٢  " شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر"   ٣٢
 ٢٨٠  قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ..."   ٣٣
 ٣٤٠  الكبائر : الشرك باهللا واإلیاس من روح اهللا ..."   ٣٤
 ٣٠٣  كتاب اهللا هو حبل اهللا الممدود ...."   ٣٥
 ٢٩٨  ال یدخل الجنة من كان فى قلبه ....."   ٣٦
 ٣٠٩  ... " لئن كنت أقصرت الخطبة لقد  ٣٧
 ٤٢١  لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة ..."   ٣٨
 ٢٤٧  ى جبریل فى .....بى مررت عل أسرىلیلة"   ٣٩
 ٣٨٨  ما من مولود إال یولد على الفطرة فأبواه ... "  ٤٠
 ١٦٣  من أسلف فى تمر فلیسلف ..."   ٤١
 ٤٢٠  من القائل كذا وكذا ؟ فقال رجل من القوم ..."   ٤٢
 ٢٣٦  ...  من قال حین یسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة"   ٤٣
 ٣٩٣  نًا واحتسابًا  ...من قام لیلة القدر إیما"   ٤٤
 ٢٢٩  من مات مرابطًا فى سبیل اهللا أجرى علیه ..."   ٤٥
 ٤٠١  ى بخبر القوم یوم األحزاب ؟ ...ینمن یأت"   ٤٦
 ١٨٧  هل تدرون ما البیت المعمور ...."   ٤٧
 ٢٣٦  هو المقام الذى أشفع فیه ألمتى ""   ٤٨
 ٣٠٩  وفك رقبة أن تعین ....."   ٤٩
 ٣٠٦  یا أسامة : أتشفع فى حد من حدود اهللا ......"   ٥٠
 ٣٥٢   یسیر الراكب فى ظل الفنن منها مائة سنة"   ٥١
 ٤٠٠  یوم الحج األكبر ....."   ٥٢
 ٢٦٧  الیوم الموعود یوم القیامة ....."   ٥٣

  

****  
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٥٩٩  

  ثالثاً : فهرس األشعار
 الصفحة الشاعر آخر البیت م

   حرف الهمزة 
 ٣٣٩ ن ثابتحسان ب كفاء ١
 ٢٥٤ عبید اهللا بن قیس السماء ٢
 ٢٤٧ ابن زیدون  األنبیاء  ٣

    حرف الباء  
 ١٨٩ علقمة بن عبدة  غریب  ٤
 ٤٥١ بشار بن برد  حلبا  ٥
 ١٨٠ الشریف الرضى  اإلیابا  ٦
 ٢٥١ أوس بن حجر  الكاثب  ٧
 ٣١٦ -  الحطب  ٨
 ٣١٥ -  الرطب  ٩
 ٤٨٦ ضىتر لمالشریف ا  األعقاب  ١٠
    ءحرف التا  
 ١٧٥ أبو العتاهیة  الصالحات  ١١
 ٣٥٣ أبو العتاهیة           یفلت  ١٢
 ٢٩٨ صفى الدین الحلى  ذرة  ١٣
    حرف الحاء  
 ٣٥٥ صفى الدین الحلى  أفسح  ١٤
 ١٨٥ البحترى  الممسح  ١٥
    حرف الدال  
 ٤٥ أبو عمرو  أنجد  ١٦
 ٦٠ -  جندى  ١٧
 ٣٤٣ صفى الدین الحلى  الزناد  ١٨
 ٢١٦ عشىاأل  العبید  ١٩
 ٣٠٤ المتنبى  الورید  ٢٠
 ٣٠٤ البحترى  الورید  ٢١
    حرف الراء  
 ٢٣١ -  أطوار  ٢٢
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 ٢١٤ أحیحة بن الجالح  نحروا  ٢٣
 ٣٢٢ -  والقصر  ٢٤
 ٢٠٥ ذو الرمة  قدرا  ٢٥
 ٢٥٥ أبوخراش  ومئزرا  ٢٦
 ٢٠٦ األعشى  عمارا  ٢٧
 ١٩٣ أبودؤاد اإلیادى  اأنار   ٢٨
 ٤٦٢ لبید  معصر  ٢٩
 ٢٤٥ عمر بن أبىربیعة  القدر  ٣٠
    حرف السین  
 ٣٨٦ الخنساء  التبس  ٣١
    حرف الطاء  
 ٢١٨ -  الصراط  ٣٢
    حرف العین  
 ٤٤ -  قاطع  ٣٣
 ٢١٦ -  تطلع  ٣٤
 ٢٢١ األعشى  مضطجعا  ٣٥
    حرف الفاء  
 ٢٠٩ قیس بن الخطیم  خنف  ٣٦
 ٩١ المجنون بن جندب  الصفا  ٣٧
    حرف القاف  
 ٢٢٥ بى سلمىزهیر بن أ  والعنقا  ٣٨
 ٢٩٦ الفریانامى  الطریق  ٣٩
    حرف الكاف  
 ٣٥٣ أبو العتاهیة  سلكا  ٤٠
    حرف الالم  
 ٣٤١ األعشى  خبل  ٤١
 ٢٦٢ األعشى  زجل  ٤٢
 ٢١٧ إبراهیم بن كنیف النبهانى  معول  ٤٣
 ٢٠٣ ابن حیوس  اإلنجیال  ٤٤
 ٢٣٠ النابغة الذبیانى  ثقیال  ٤٥
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 ١٩٩ األعشى  وصیال  ٤٦
 ٦٣ -  حبلى  ٤٧
 ٢٩٩ امرؤ القیس  بجندل  ٤٨
  العباس بن األحنف  شغل  ٤٩
 ٢٩٥ أبوتمام  السبیل  ٥٠
 ٢٣٩ أبوفراس الحمدانى  الجلیل  ٥١
    حرف المیم  
 ٢٢١ األعشى  ختم  ٥٢
 ٢١١ عنترة بن شداد  مصرم  ٥٣
 ٢١٦ النابغة الذبیانى  الحرام  ٥٤
 ١٩٦ طرفة بن العبد  دم  ٥٥
 ١٩٢ أمیة بن أبى الصلت  مكموم  ٥٦
 ١٨٦ ابن حیوس  المحرما  ٥٧
 ١٩٥ النابغة الجعدى  الصرما  ٥٨
 ٤٥١ حمید بن ثور  صمما  ٥٩
 ٤٠ المسیب   بن علس  مكدم  ٦٠
 ٢٠٥ الفرزدق  األكارم  ٦١
 ٢٣٩ صفى الدین الحلى  العظیم  ٦٢
    حرف النون  
 ١٧٢ الحطیئة  الطواحنا  ٦٣
 ١٨٠ البحترى  األمینـا  ٦٤
 ٢٠٦ عمرو بن كلثوم  ساجدینا  ٦٥
 ١٩٨ عمرو بن كلثوم  ندینا  ٦٦
 ١٩٩ المثقب العبدى  ودینى  ٦٧
    حرف الهاء  
 ١٨٥ سبط التعاویذى  وكرامها  ٦٨
 ٢١١ األعشى              نصیرها  ٦٩
 ٢٢٨  الحطیئة  عراها  ٧٠
 ٢٠٦  حمید بن ثور  ألربابها  ٧١
  

      ***  
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ً : فهرس المصادر والمراجع   رابعا
  أوالً : القرآن الكريم

  ثانياً : المصادر والمراجع
د الرحمن السیوطى ت بللحافظ جالل الدین ع تقان فى علوم القرآناإل  - ١

  م١٩٩٦ –القاهرة  –الة جالف –دار مصر للطباعة ه ٩١١
دار إحیاء  –ألحمد بن على الرازى الجصاص أبو بكر  أحكام القرآن - ٢

 تحقیق محمد الصادق قمحاوى . - ه ١٤٠٥ –بیروت  –العربى  التراث
د بن محمد جلیف مأ. ت إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم - ٣

 لبنان د.ت. –بو السعود دار إحیاء التراث العربى بیروت أالعمادى 
- ه ١٤٢٠- لبنان  –بیروت  –دار الفكر  –للزمخشرى  أساس البالغة - ٤

 م٢٠٠٠
مكتبة  –ت د.عبد السالم هارون  –ائیة فى النحو العربى األسالیب اإلنش - ٥

 م .٢٠٠١- ه ١٤٢١ –الطبعة الخامسة  –القاهرة  –الخانجى 
وذكر أحادیثهما وتخریجها وبیان صحیحها من سقیمها  اإلسراء والمعراج - ٦

 –عمان األردن  –المكتبة اإلسالمیة  –للشیخ محمد ناصر الدین األلبانى 
 م .٢٠٠٠ - ه ١٤٢١ –الطبعة الخامسة 

دار ابن حنظل  –د. على الیمنى دردیر  أسرار الترادف فى القرآن الكریم - ٧
 ه .١٤٠٥ –م ١٩٨٥

تحقیق وشرح الشیخ أحمد شاكر ود. عبد  – إصالح المنطق البن السكیت - ٨
 ١٩٨٧الطبعة الرابعة  –القاهرة  –دار المعارف  –السالم هارون 

ألنجلو المصریة . الطبعة مكتبة ا –براهیم أنیس إد.  األصوات اللغویة - ٩
 م١٩٩٩الرابعة 

 –مكتبة األنجلو المصریة  –د. كریم زكى حسام الدین  أصول تراثیة - ١٠
 ١٩٨٥الطبعة الثانیة 

 –بو الفضل إبراهیم أمحمد  .. محمد بن القاسم األنبارى ت  األضداد - ١١
 م ١٩٩١ - ه ١٤١١طبعة  –المكتبة العصریة بیروت 

نقیطى . شتألیف محمد أمین ال – القرآنأضواء البیان فى إیضاح القرآن ب - ١٢
 م١٩٨٥دار الفكر المصریة الطبعة الثانیة 

ألبى الحسن عیسى الرمانى . تح ودراسة د. فتح اهللا  األلفاظ المترادفة - ١٣
 م١٩٩٢ - ه ١٤١٣ –صالح المصرى دار الوفاء . الطبعة الثالثة 
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لحمید ى الدین عبد ایلألنبارى تح . محمد مح اإلنصاف فى مسائل الخالف - ١٤
 م١٩٩٧ - ه ١٤١٨ –بیروت  –المكتبة العصریة 

البن هشام األنصارى ت . محمد  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك - ١٥
 - ه ١٤١٥طبعة  –المكتبة العصریة بیروت  –ى الدین عبد الحمید یمح

 م١٩٩٤
الطبعة  – ىد. محمد السید على بالس بحوث ومقاالت فى فقه العربیة - ١٦

 م١٩٩٧ - ه١٤١٧الثانیة 
تحقیق بو عبد اهللا أ. تألیف : محمد بن عبد اهللا الزركشى  لبرهان فى علوم القرآنا - ١٧

 ه١٣٩١ –بیروت  –دار المعرفة  –محمد أبو الفضل إبراهیم 
. تألیف مجد الدین محمد  بصائر ذوى التمییز فى لطائف الكتاب العزیز - ١٨

ت أ. محمد على النجار . والجزء ه.٨١٧بن یعقوب الفیروزآبادى ت 
مس والسادس أ . عبد العلیم الطحاوى . المجلس األعلى للشئون الخا

 م١٩٩٦ه ١٤١٦الطبعة الثالثة  –اإلسالمیة . القاهرة 
الهیئة المصریة العامة للكتاب  –د. تمام حسان  البیان فى روائع القرآن - ١٩

 ٢٠٠٢مكتبة األسرة 
ألبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقیق وشرح أ.د عبد  البیان والتبیین - ٢٠

الهیئة العامة لقصور  –السالم هارون . تقدیم أ.د عبد الحكیم راضى 
 م٢٠٠٣الثقافة الذخائر 

بى البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد أ. تألیف :  التبیان فى إعراب القرآن - ٢١
 م  ١٩٨٠المكتبة التوفیقیة . الحسین . طبعة  – ٦١٦اهللا العكبرى ت 

شهاب الدین أحمد بن محمد . تألیف  التبیان فى تفسیر غریب القرآن - ٢٢
. د. فتحى أنور الدابولى . دار الصحابة للتراث بطنطا حالهائم المصرى ت

 م١٩٩٢الطبعة األولى  –القاهرة  –
د. كریم زكى حسام الدین . دار غریب  التحلیل الداللى إجراءاته ومناهجه - ٢٣

 م٢٠٠٠ –القاهرة 
ر الدین األلبانى للطحاوى شرح وتعلیق محمد ناص تخریج العقیدة الطحاویة - ٢٤

 ه١٤١٤
بغداد .  –دار الحریة  –ت . حاكم مالك لعیبى  الترادف فى اللغة - ٢٥

 م١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة العراقیة 
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براهیم عبد اهللا دار إد. مصطفى  الترادف فى المعاجم العربیة المتخصصة - ٢٦
 م١٩٩٥ –المنصورة  –الوفاء 

نعم عبد اهللا حسن دار . د. عبد الم الترادف والفروق فى البحر المحیط - ٢٧
 م١٩٩٤ - ه ١٤١٤الطبعة األولى  –والى . المنصورة 

ت. عودة  التطور الداللى بین لغة الشعر الجاهلى ولغة القرآن الكریم - ٢٨
ه ١٤٠٥الطبعة األولى  –األردن  –الزرقاء  –خلیل أبو عودة مكتبة المنار 

 م ١٩٨٥ - 
مكتبة –بد التواب . د. رمضان ع التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانینه - ٢٩

 الخانجى بالقاهرة 
 –مكتبة األنجلو المصریة  –د. كریم زكى حسام الدین  التعبیر االصطالحى - ٣٠

 ه١٤٠٥ –م ١٩٨٥الطبعة األولى 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى  –لعلى بن محمد الجرجانى  التعریفات - ٣١

 م١٩٣٨ - ه ١٣٥٧وأوالده بمصر 
ح عادل عبد الموجود ألبى حیان األندلسى ت تفسیر البحر المحیط - ٣٢

ه ١٤٢٢الطبعة األولى  –لبنان  –ومجموعة دار الكتب العلمیة . بیروت 
 م٢٠٠١ - 

تح . عبد القادر عرفات العشا حسونة . طبعة دار الفكر  تفسیر البیضاوى - ٣٣
 م١٩٩٦ - ه ١٤١٦ –بیروت 

. محمد الطاهر بن عاشور . دار سحنون للنشر  تفسیر التحریر والتنویر - ٣٤
 م١٩٩٧ –نس تو  –والتوزیع 

 –المكتبة التوفیقیة  –دار البیان العربى  –البن كثیر  تفسیر القرآن العظیم - ٣٥
 الحسین 

العالمة جالل الدین محمد بن  – تفسیر القرآن العظیم لإلمامین الجلیلین - ٣٦
جالل الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطى  ت  –أحمد المحلى والشیخ 

 –مطابع مؤسسة دار الشعب  – مراجعة : منشاوى عبود وآخرونه  ٩١١
 م١٩٩٤ - ه ١٤١٥القاهرة 

 د. ط د.ت . تفسیر النسفى - ٣٧
 م١٩٨٩الطبعة الثانیة  –د. كمال بشر  التفكیر اللغوى بین القدیم والجدید - ٣٨
بى طاهر بن یعقوب الفیروزآبادى أل اس من تفسیر ابن عباسبتنویر المق - ٣٩

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

٦٠٥  

 القاهرة . د.ت –مطبعة األنوار المحمدیة 
بو أبى منصور الثعالبى ت . محمد أل فى المضاف والمنسوب ثمار القلوب - ٤٠

 م١٩٨٥دار المعارف  –الفضل إبراهیم 
. محمد ناصر الدین األلبانى  الثمر المستطاب فى فقه السنة والكتاب - ٤١

 الطبعة األولى . –الناشر / غراس للنشر والتوزیع 
ر دار لمحمد بن جریر الطبرى ابو جعف ویل آى القرآنأجامع البیان عن ت - ٤٢

 ه١٤٠٥ –بیروت  –الفكر 
بیروت _ الطبعة  –دار الكتب العلمیة  –للقرطبى  حكام القرآنالجامع أل - ٤٣

 م١٩٨٨ – ١٤٠٨األولى 
للقرطبى تح . أحمد عبد العلیم البردونى . دار  الجامع ألحكام القرآن - ٤٤

 م١٩٥٢ - ه ١٣٧٢الطبعة الثانیة  –القاهرة  –الشعب 
. تألیف صالح الدین خلیل كیكدى بن  تجزء من تفسیر الباقیات الصالحا - ٤٥

دار  –عبد اهللا العالئى أبو سعید . تحقیق بدر الزمان محمد شفیع النیبالى 
 م١٩٨٧الطبعة األولى  –البشائر اإلسالمیة . بیروت 

 .القاهرة  –د. محمد إبراهیم عبادة . مكتبة اآلداب  الجملة العربیة - ٤٦
ى الدین عبد الحمید . یحبن جعفر ت . محمد م لفاظ لقدامةجواهر األ  - ٤٧

القاهرة   .تقدیم الطبعة د. وفاء كامل فاید ز الهیئة العامة لقصور الثقافة 
 م ٢٠٠٣إصدار  .الذخائر 

. عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  الجواهر الحسان فى تفسیر القرآن - ٤٨
 لبنان  – بیروت –علمى للمطبوعات الثعالبى مؤسسة األ

. د . محمد محمد داود . دار  كى للعراقحرب الكلمات فى الغزو األمری - ٤٩
 م٢٠٠٣غریب القاهرة 

 –تحقیق د. محمد على النجار  –بى الفتح عثمان بن جنى أل الخصائص - ٥٠
 م١٩٥٢ - ه ١٣٧١المكتبة العلمیة 

د. أبو السعود  – دراسات صوتیة فى روایات غریب الحدیث واألثر - ٥١
 م ١٩٩٦ - ه ١٤١٧الفخرانى الطبعة األولى 

 –مصر  –دار المعارف  .د. كمال محمد بشر اللغة دراسات فى علم - ٥٢
  ١٩٧٣الطبعة األولى 

 م١٩٩٥د. مصطفى إبراهیم عبد اهللا .  دراسات فى علم اللغة - ٥٣
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 –تألیف د. صبحى صالح . دار العلم للمالیین  دراسات فى فقه اللغة - ٥٤
 م٢٠٠٠بیروت . لبنات . الطبعة الرابعة عشرة سنة 

 م١٩٨٨محمد النجار . الطبعة األولى  د. عبد المنعم دراسات فى اللغة - ٥٥
 م١٩٨٨ –أ.د/ عبد الصبور شاهین . مكتبة الشباب  دراسات لغویة - ٥٦
 م١٩٩٣ –. مازن مبارك دار الفكر بیروت  حللسیوطى ت الدر المنثور - ٥٧
عبد القاهر الجرجانى . تحقیق محمود محمد شاكر .  – دالئل اإلعجاز - ٥٨

 للكتاب .الهیئة العامة المصریة  ٢٠٠٠مكتبة األسرة 
األصفهانى . عرض ومناقشة  الدالالت القرآنیة فى مفردات القرآن للراغب - ٥٩

 م٢٠٠٤ - ٢٠٠٣د. محمد حسن جبل . مطبعة التركى . الطبعة الثانیة 
 .د. محمد سالم أبو عاصى  – الدالالت وأثرها فى تفسیر القرآن الكریم - ٦٠

 م١٩٩٧ - ه ١٤١٨الطبعة األولى  –دار على للطباعة 
الطبعة الرابعة  –مكتبة األنجلو المصریة  –د.إبراهیم أنیس  فاظداللة األل - ٦١

 . م١٩٨٠ –
.د.عبد الفتاح عبد العلیم  داللة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث - ٦٢

 .م١٩٩١ - ه ١٤١١البركاوى . دار المنار القاهرة . الطبعة األولى 
 .م٢٠٠٥د. صالح الدین صالح حسنین . الطبعة األولى  الداللة والنحو - ٦٣
مكتبة الشباب  ستیفن اولمان ترجمة د.كمال بشر. دور الكلمة فى اللغة - ٦٤

 م.١٩٨٧
 . م١٩٨٠ - ه ١٤٠٠دار بیروت للطباعة والنشر  – دیوان األعشى - ٦٥
 .حیاته وشعره .دار كرم بدمشق للطباعة والنشر دیوان امرئ القیس - ٦٦
جمعه وحققه وشرحه د. سجیع جمیل الجبیلى  – دیوان أمیة بن أبى الصلت - ٦٧

 .م١٩٩٨الطبعة األولى  –دار صادر بیروت 
تحقیق وشرح .د.محمد یوسف نجم . الجامعة  – دیوان أوس بن حجر - ٦٨

 م١٩٧٩ - ه ١٣٩٩طبعة ثالثة  –بیروت  –األمریكیة بیروت دار صادر 
عنى بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه حسن كامل الصیرفى  لبحترىادیوان  - ٦٩

 الطبعة الثانیة .–مصر  –دار المعارف 
. جمعه وشرحه وكمله وعلق علیه الشیخ محمد الطاهر  وان بشار بن برددی - ٧٠

بن عاشور الشركة التونسیة للتوزیع والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر 
. 
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دار المعارف القاهرة –تحقیق د. سید حنفى حسنین  دیوان حسان بن ثابت - ٧١
 .م١٩٧٣ –

بى عمرو الشیبانى أو  من روایة بن حبیب عن ابن األعرابى دیوان الحطیئة - ٧٢
 .شرح السكرى –

ه ١٤٠٤.تحقیق خلیل مردم بك . دار صادر . بیروت  دیوان ابن حیوس - ٧٣
 م .١٩٨٤- 

بیروت  –ل ی. واضح الصمد دار الجد ، تقدیم وتحقیق دیوان ذى الرمة - ٧٤
 م .١٩٩٧ - ه ١٤١٧

 .د.ت –بیروت –.دار صادر  دیوان زهیر بن أبى سلمى - ٧٥
دار بیروت للطباعة والنشر –رم البستانى وتحقیق ك دیوان ابن زیدون شرح - ٧٦

 . م١٩٧٩ - ه ١٣٩٩بیروت –
 هاعتنى بنسخ–بیروت –ار صادر د – دیوان سبط بن التعاویذى - ٧٧

 م.١٩٠٣وتصحیحه د.س مرجلیوث طبع فى مطبعة المقتطف بمصر 
بیروت –ل ی.شرح د.یوسف شكرى فرحات دار الج دیوان الشریف الرضى - ٧٨

 م١٩٩٥- ه١٤١٥الطبعة األولى 
حققه ورتب قوافیه وفسر ألفاظه .رشید الصفار  ان الشریف المرتضىدیو  - ٧٩

قدم له األستاذ الشیخ  –المحامى راجعه وترجم أعیانه د.مصطفى جواد 
 ١٩٥٨محمد رضا الشبیبى. دار إحیاء الكتب العربیة 

 بیروت . –طبعة دار صادر  – دیوان صفى الدین الحلى - ٨٠
 تحقیق كرم البستانى – بیروت –دار صادر  . دیوان طرفة بن العبد - ٨١
وشرح د.محمد یوسف نجم .دار تحقیق   دیوان عبید اهللا بن قیس الرقیات - ٨٢

 م.١٩٥٨ – ١٣٧٨- دار بیروت  –بیروت –صادر 
.شرحه وعلق علیه وقدم له سعید نسیب مكارم دار  ة بن عبدةمدیوان علق - ٨٣

 م.١٩٩٦الطبعة األولى  –بیروت  –صادر 
الهیئة المصریة العامة للكتاب –تراث كتاب ال دیوان عمر بن أبى ربیعة - ٨٤

 م .١٩٧٨
–دار سعد الدین .دمشق  –صنعه د.على أبو زید  دیوان عمرو بن كلثوم - ٨٥

 .م١٩٩١-  ١٤١٢الطبعة األولى 
 - ه ١٣٩٨ –بیروت –دار بیروت للطباعة والنشر  دیوان عنترة بن شداد - ٨٦
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٦٠٨  

 .م١٩٧٨
بعة األولى تحقیق وشرح عباس عبد الستار .الط دیوان أبى فراس الحمدانى - ٨٧

 .م١٩٨٣ - ه١٤٠٤دار الكتب العلمیة بیروت 
بطه وقدم له أ.على قاعود . دار الكتب العلمیة ضشرحه و  دیوان الفرزدق - ٨٨

 .م ١٩٨٧ - ه ١٤٠٧الطبعة األولى –لبنان  –بیروت 
د.ناصر الدین األسد دار صادر بیروت لبنان .تح دیوان قیس بن الخطیم - ٨٩

 م.١٩٦٧- ه ١٣٨٧الطبعة الثانیة 
جمعه وحققه وشرحه د. حسن حمد دار صادر  المثقب العبدى دیوان - ٩٠

 . م١٩٩٦الطبعة األولى –بیروت 
حققه وقدم له فوزى عطوى . الشركه اللبنانیة  دیوان النابغة الذبیانى - ٩١

 . م١٩٦٩لبنان –بیروت  –للكتاب للطباعة والنشر والتوزیع 
لفضل شهاب ألبى ا روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانى - ٩٢

دار الكتب العلمیة  –الدین محمود األلوسى ضبطه على عبد البارى عطیه 
 .م١٩٩٤ - ه١٤١٥الطبعة األولى –لبنان –بیروت –

–. عبد الحمید بن على بن محمد الجوزى  زاد المسیر فى علم التفسیر - ٩٣
 .ه١٤٠٤الطبعة الثالثة  –بیروت –المكتب اإلسالمى 

ألبى حاتم الرازى .تحقیق عبد اهللا  العربیةالزینة فى الكلمات اإلسالمیة و  - ٩٤
 د . ط . د . ت . السامرائى

مكتبة المعارف –تألیف محمد ناصر الدین األلبانى  – السلسلة الصحیحة  - ٩٥
 .الریاض  –

 –مكتبة المعارف –تألیف محمد ناصر الدین األلبانى  – السلسة الضعیفة - ٩٦
 .الریاض

الطبعة  –ین عطیه ضبطه وشرحه األدیب شاه شرح دیوان أبى تمام - ٩٧
 .بیروت  –دار الكتب العلمیة –م ١٩٨٧ - ه ١٤٠٧األولى 

شرحه وكتب هوامشه مصطفى سبیتى دار  شرح دیوان أبى الطیب المتنبى - ٩٨
 .م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦الطبعة األولى  –بیروت لبنان –الكتب العلمیة 

 .لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة  – شرح دیوان أبى العتاهیة - ٩٩
دار الكتب  –شرح وتحقیق عبد السالم الحوفى  – الخنساء شرح دیوان - ١٠٠

 .م١٩٨٥ - ه ١٤٠٥الطبعة األولى  –بیروت لبنان  –العلمیة 
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تحقیق جماعة من العلماء  –بن أبى العز الحنفى ال شرح العقدیة الطحاویة - ١٠١
الطبعة  –المكتب اإلسالمى  –وخرج أحادیثها محمد ناصر الدین األلبانى 

 م.١٩٨٤ - ه١٤٠٤الثامنة 
بهاء الدین العقیلى المصرى .  – شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك - ١٠٢

 .م١٩٩٢ - ه ١٤١٢الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة 
ضبطه وصححه  – وبل الصدى البن هشام األنصارى الندى شرح قطر - ١٠٣

 - ه ١٤١٤بیروت .لبنان . الطبعة الثانیة –دار الفكر  –یوسف البقاعى 
 م .١٩٩٤

ت.رضى الدین االستراباذى ت احمد السید أحمد ابن الحاجب شرح كافیة  - ١٠٤
 .الحسین –المكتبة التوفیقیة 

بى عبد اهللا حسین بن أحمد الزوزنى مطبعة أ.تألیف  شرح المعلقات السبع - ١٠٥
 م.١٩٥٩- ه ١٣٧٩ –الطبعة الثالثة –مصر  –مصطفى الحلبى 

ألحمد بن  فى فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب فى كالمهاالصاحبى  - ١٠٦
لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –فارس ت . أحمد حسن بسج 

 .ه١٤١٨ –الطبعة األولى 
الطبعة  –الریاض  –مكتبة المعارف  – صحیح الترغیب والترهیب لأللبانى - ١٠٧

 .الخامسة
الدار  –محیى الدین بن شرف النووى  - ت صحیح مسلم بشرح النووى - ١٠٨

 م.١٩٢٩ - ه ١٣٤٧لطبعة األولى ا–ان نلب –الثقافیة العربیة بیروت 
 .المكتب اإلسالمى –لأللبانى  صحیح وضعیف الجامع الصغیر - ١٠٩
الطبعة –عالم الكتب  –حمد مختار عمر أد.  – صناعة المعجم الحدیث - ١١٠

 م.١٩٩٨ - ه ١٤١٨األولى 
البن حجر الهیتمى . تحقیق عبد الرحمن التركى وكامل  الصواعق المحرقة - ١١١

 م.١٩٩٧الطبعة األولى  –بیروت  –الخراط مؤسسة الرسالة 
ت . یحى بن  الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز - ١١٢

بیروت  –ة یدار الكتب العلم –حمزة العلوى تح محمد عبد السالم شاهین 
 م .١٩٩٥ - ه  ١٤١٥الطبعة األولى  –لبنان  –

لدین تألیف محمد ناصر ا –البن أبى عاصم  ظالل الجنة فى تخریج السنة - ١١٣
 م١٩٩٣ - ه ١٤١٣الطبعة الثالثة  –بیروت  –األلبانى المكتب اإلسالمى 
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–دار المعارف  –د. البدراوى زهران  عبد القاهر الجرجانى. عالم اللغة  - ١١٤
 .١٩٨٧الطبعة الرابعة 

 –ة عـة الرابـالل . الطبعـار هـد.عبد الغف العربیة خصائصها وسماتها - ١١٥
 م.١٩٩٥ - ه ١٤١٥

 –مكتبة الشباب  –فلیش ت عبد الصبور شاهین هنرى العربیة الفصحى  - ١١٦
 . م١٩٩٧القاهرة 

دار االعتصام .  –د. عبد الصبور شاهین  العربیة لغة العلوم والتقنیة - ١١٧
 .م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦القاهرة الطبعة الثانیة 

 م١٩٩٣الطبعة الرابعة  –عالم الكتب  –د. أحمد مختار عمر  علم الداللة - ١١٨
ترجمة د. نور الهدى لوشن  –ون لوبالن . كلود جرمان ، ریم علم الداللة - ١١٩

 . م١٩٩٤دمشق  –دار الفاضل 
مكتبة النهضة  –د. فرید عوض حیدر  علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة - ١٢٠

 .م١٩٩٨الطبعة األولى  –المصریة القاهرة 
مطبعة الجبالوى  –د.عبد الغفار هالل  علم اللغة بین القدیم والحدیث - ١٢١

 .م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦الطبعة الثانیة 
 السامیة واللغاتعلم اللغة العربیة مدخل تاریخى مقارن فى ضوء التراث  - ١٢٢

 م١٩٨٩القاهرة د.ط  –دار غریب  –د. محمود فهمى حجازى 
 –د. محمود السعران . دار الفكر العربى  علم اللغة مقدمة للقارئ العربى - ١٢٣

 .م١٩٩٧القاهرة الطبعة الثانیة 
لحافظ أحمد بن على بن حجر لإلمام ا فتح البارى بشرح صحیح البخارى - ١٢٤

دار  –تحقیق الشیخ : عبد العزیز عبد اهللا بن باز ه . ٨٥٢العسقالنى ت 
 .م١٩٩٨ - ه ١٤١٩الطبعة األولى  –الحدیث القاهرة 

ت محمد بن  فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة من علم التفسیر - ١٢٥
 .بیروت  –على الشوكانى . دار الفكر 

حقیق محمد إبراهیم سلیم .دار تبى هالل العسكرى . أل الفروق اللغویة - ١٢٦
 م.١٩٩٧ - ه ١٤١٨القاهرة  –العلم والثقافة 

د. محمد عبد الرحمن  الفروق اللغویة وأثرها فى تفسیر القرآن الكریم - ١٢٧
 .م١٩٩٣ - ه ١٤١٤الطبعة األولى  –الریاض  –الشایع مكتبة العبیكان 

القاهرة  –بة الخانجى مكت –د.رمضان عبد التواب  فصول فى فقه اللغة - ١٢٨
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 .م١٩٩٩ - ه ١٤٢٠الطبعة السادسة 
الطبعة  –القاهرة  –الفتح لإلعالم العربى  – فقه السنة للشیخ سید سابق - ١٢٩

 .م١٩٩٨ - ه ١٤١٨األولى 
 د. عبد اهللا ربیع ود. عبد العزیز عالم .ال طبعة . ال تاریخ  فقه اللغة - ١٣٠
لطبعة الثانیة نهضة مصر . ا –د . على عبد الواحد وافى  فقه اللغة - ١٣١

 . م٢٠٠٠
بیروت  –. د. إبراهیم السامرائى . دار العلم للمالیین  فقه اللغة المقارن - ١٣٢

 . م١٩٨٧الطبعة الرابعة 
تحقیق محمد إبراهیم  –ألبى منصور الثعالبى  فقه اللغة وأسرار العربیة - ١٣٣

 .م١٩٩٧مكتبة القرآن القاهرة  مسلی
ن . تعلیق . د. مراد كامل جرجى زیدا لفاظ العربیةالفلسفة اللغویة واأل  - ١٣٤

 . م١٩٦٩الطبعة الثانیة  –دار الهالل 
بیروت  –مؤسسة الرسالة  –د. عبد الصبور شاهین  فى التطور اللغوى - ١٣٥

 .م١٩٨٥ - ه ١٤٠٥الطبعة الثانیة  –لبنان 
سلسلة كتاب األمة التى تصدر  –د. إبراهیم السامرائى  فى شرف العربیة - ١٣٦

 - ه ١٤١٥الطبعة األولى  –قطر  –میة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسال
 . م١٩٩٤

 –بیروت  –. سید قطب . دار إحیاء التراث العربى  فى ظالل القرآن - ١٣٧
 م١٩٧١ –الطبعة السابعة 

الطبعة  –د. إبراهیم أنیس . مكتبة األنجلو المصریة  فى اللهجات العربیة - ١٣٨
 م٢٠٠٣الثالثة 

أحمد عبد الفتاح . الهیئة . تألیف أ. إبراهیم  القاموس القویم للقرآن الكریم - ١٣٩
 م١٩٨٣ - ه ١٤٠٤العامة لشئون المطابع األمیریة 

مؤسسة  –. دار إحیاء التراث العربى  القاموس المحیط للفیروز آبادى - ١٤٠
 م٢٠٠٠ - ه ١٤٢٠الطبعة الثانیة  –لبنان  –بیروت  –التاریخ العربى 

فعل . دراسة داللیة لتعلق حرف الجر بال القرآن الكریم وتفاعل المعانى - ١٤١
القاهرة  –وأثره فى المعنى فى القرآن الكریم د. محمد داود . دار غریب 

 م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٣
 م ١٩٩٤ - ه ١٤١٥طنطا  –. د. محمد حسن جبل . التركى  قضایا لغویة - ١٤٢
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د.الوصیف على حزة . دار األلبانى  القول الرشید فى عقیدة التوحید - ١٤٣
 م٢٠٠١ - ه ١٤٢٢الطبعة األولى  –القاهرة  –للتراث 

بى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . تحقیق عبد السالم أل تاب سیبویهك - ١٤٤
 الطبعة األولى . –بیروت  –ل یهارون دار الج

تحقیق د.البدراوى زهران  –لعبد الرحمن بن عیسى الهمذانى  كتاب األلفاظ - ١٤٥
 . م١٩٨٩الطبعة الثالثة  –دار المعارف 

أبو الفضل  تحقیق محمد –ألبى هالل العسكرى  كتاب جمهرة األمثال - ١٤٦
 م١٩٨٨دار الفكر . الطبعة الثانیة  –إبراهیم وعبد المجید قطامش 

للخلیل بن أحمد الفراهیدى تحقیق د.مهدى المخزومى ود/  كتاب العین - ١٤٧
 م١٩٨٢العراق –دار الرشید  –إبراهیم السامرائى وزارة الثقافة واإلعالم 

للعالمة  الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل فى وجوه التأویل - ١٤٨
 –الفجالة  –مكتبة مصر  –الزمخشرى . ضبطه وراجعه یوسف الحمادى 

 . القاهرة
 - ه ١٣٠٧الریاض  –یحیى المعلمى . دار المعلمى  كلمات قرآنیة - ١٤٩

 م١٩٨٧
مكتبة  - ألبى منصور الثعالبى ت. محمد إبراهیم سلیم الكنایة والتعریض - ١٥٠

 م ١٩٩٢ - ه ١٤١٢ –ابن سینا القاهرة 
ألبى البقاء الكفوى ضبط  المصطلحات والفروق اللغویة الكلیات معجم فى - ١٥١

لبنان  –بیروت  –مؤسسة الرسالة  –د. عدنان درویش ، محمد المصرى 
 م١٩٩٨ - ه ١٤١٩الطبعة الثانیة 

 - ه ١٤٢٣القاهرة  –مطبعة دار الحدیث  –البن منظور  لسان العرب - ١٥٢
 م٢٠٠٣

ى د. محمد تعریب د. عبد الحمید الدواخل ،لـ جوزیف فندریس  اللغة - ١٥٣
 القصاص

دار الفكر العربى  –. د. محمد حسن عبد العزیز  لغة الصحافة المعاصرة - ١٥٤
 م٢٠٠٢. القاهرة الطبعة األولى 

الهیئة المصریة العامة  –د. تمام حسان  اللغة العربیة معناها ومبناها - ١٥٥
 م١٩٧٩للكتاب الطبعة الثانیة 

ج حمد حسن بس. تألیف ابن الشجرى .ت. أ ما اتفق لفظه واختلف معناه - ١٥٦
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٦١٣  

 م١٩٩٦ - ه ١٤١٧الطبعة األولى  –لبنان  –دار الكتب العلمیة .بیروت 
 –محمد األمین المحبى  – لیه فى المضاف والمضاف إلیهإما یعول  - ١٥٧

مجمع  –تحقیق د. محمد حسن عبد العزیز . ومراجعة د. حسن الشافعى 
ولى الطبعة األ –القاهرة  –اللغة العربیة بالقاهرة مؤسسة دار الشعب 

 م٢٠٠٣ - ه ١٤٢٤
تحقیق . محمد  –ثیر البن األ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر - ١٥٨

ه ١٤١١ –بیروت  –صیدا  –المكتبة العصریة  –ى الدین عبد الحمید یمح
 م١٩٩٠ - 

بى الفضل أحمد بن محمد المیدانى النیسابورى . تحقیق أل مجمع األمثال - ١٥٩
 بیروت -  ى الدین عبد الحمید . دار المعرفةیمحمد مح

دار الكتب  –للطبرسى .تحقیق إبراهیم شمس الدین  مجمع البیان فى تفسیر القرآن - ١٦٠
 م١٩٩٧ - ه ١٤١٨الطبعة األولى  –لبنان  –بیروت  –العلمیة 

د. فرید عوض حیدر . دار العلم  محاضرات فى قضایا اللغة العربیة - ١٦١
 م١٩٩٨ - ه ١٤١٩

بة األنجلو المصریة د. كریم زكى حسام الدین . مكت المحظورات اللغویة - ١٦٢
 م١٩٨٥الطبعة األولى 

. تألیف اإلمام محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى. دار  مختار الصحاح - ١٦٣
 د. ت      –ب العربى د.ط االكت

للفیروز آبادى .تحقیق . موفق فوزى الجبرى دار  مختصر تاریخ أئمة اللغة - ١٦٤
 م١٩٩٧ - ه ١٤١٧الطبعة األولى  –دمشق  –الكتاب العربى 

 –. تألیف : فرانك بالمر . ترجمة خالد جمعة  خل إلى علم الداللةمد - ١٦٥
 م١٩٩٧الطبعة األولى  –الكویت  –مكتبة دار العروبة 

القاهرة . الطبعة الثانیة  –. محمد حسن عبد العزیز  مدخل إلى علم اللغة - ١٦٦
 ه١٤٠٩ - ١٩٨٨

 –القاهرة  –دار قباء  .د. محمود فهمى حجازى  مدخل إلى علم اللغة - ١٦٧
 م١٩٩٨

 –د. رمضان عبد التواب  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى - ١٦٨
 م١٩٨٥ - ه ١٤٠٥الطبعة الثانیة  –القاهرة  –مكتبة الخانجى 

وأنواعها للسیوطى ت محمد أحمد جاد المولى و  المزهر فى علوم اللغة - ١٦٩
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٦١٤  

 دار الفكر –محمد أبو الفضل إبراهیم 
 محمد بن أحمد األبشیهى لشهاب الدین – المستطرف فى كل فن مستظرف - ١٧٠

الطبعة الثانیة  –بیروت  –تح د. مفید محمد قمیحه دار الكتب العلمیة 
١٩٨٦ . 

بیروت  –دار الكتب العلمیة  –للزمخشرى  المستقصى فى أمثال العرب - ١٧١
 ١٩٨٧الطبعة الثانیة 

مكتبة وهبة الطبعة  –د. توفیق شاهین  المشترك اللغوى نظریة وتطبیقاً  - ١٧٢
 م١٩٨٠ - ه ١٤٠٠األولى 

محمد بن عبد اهللا الخطیب التبریزى .تحقیق محمد ناصر الدین  – مشكاة المصابیح - ١٧٣
 م١٩٨٥ - ه ١٤٠٥الطبعة الثالثة  –بیروت  –سالمى إلاأللبانى المكتب ا

دار الفكر  –د. محمد حسن عبد العزیز  المصاحبة فى التعبیر اللغوى - ١٧٤
 ه١٤١٠ –م ١٩٩٠ –العربى القاهرة 

القاهرة  –دار الحدیث  –عربى للفیومى  –م عربى معج – المصباح المنیر - ١٧٥
 م٢٠٠٠ - ه ١٤٢١الطبعة األولى  –

د. عبد المنعم عبد اهللا وأحمد طه  المعاجم العربیة بین االبتكار والتقلید - ١٧٦
 م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦سلیمان الطبعة األولى 

محمد أحمد أبو  .د المعاجم اللغویة فى ضوء دراسات علم اللغة الحدیث - ١٧٧
 م١٩٦٦نهضة العربیة الفرج دار ال

د. طلبة عبد الستار أبو  المعاجم اللغویة فى ضوء الدرس اللغوى الحدیث - ١٧٨
 م١٩٩٧ - ه ١٤١٧هدیة 

. حافظ بن احمد  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول - ١٧٩
 مصر. –المكتبة التوفیقیة  –أحمد السید على  –حكمى تخریج 

لبغوى أبو محمد . تحقیق خالد للحسین بن مسعود الفراء امعالم التنزیل  - ١٨٠
 - ه ١٤٠٧الطبعة الثانیة  –العك ومروان سوار . دار المعرفة . بیروت 

 م١٩٨٧
ألبى منصور محمد بن أحمد األزهرى الدار المصریة  معجم تهذیب اللغة - ١٨١

للتألیف والترجمة تحقیق . عبد الكریم الغرباوى ومراجعة محمد على النجار 
. 

. د. ریاض زكى قاسم مادة والمنهج والتطبیق المعجم العربى بحوث فى ال - ١٨٢
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٦١٥  

 م١٩٨٧ - ه ١٤٠٧الطبعة األولى  –لبنان  –بیروت  - دار المعرفة
بیروت لبنان  –البن فارس . دار إحیاء التراث العربى  معجم مقاییس اللغة - ١٨٣

 م٢٠٠١ - ه ١٤٢٢الطبعة األولى  –
ین دار للراغب األصفهانى تح إبراهیم شمس الد معجم مفردات ألفاظ القرآن -١٨٤

 م١٩٩٧ - ه ١٤١٨الطبعة األولى  –لبنان  –بیروت  –الكتب العلمیة 
الطبعة الثانیة قام بإخراجها د. إبراهیم أنیس ومجموعة  – المعجم الوسیط - ١٨٥

 من العلماء ( مجمع اللغة العربیة)
لإلمام الفخر الرازى . دار الغد العربى  مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر - ١٨٦

 م .١٩٩٢ -  ه١٤١٢الطبعة األولى  
بى عبیدة . دراسة فى ضوء جهود نحاة الحالة ونحاة أل مفهوم المجاز ومجاز القرآن - ١٨٧

 م١٩٨٩ - ه ١٤١٠الطبعة األولى  –دار الفكر العربى  –التحویلیین د/ محمد فتیح 
للمبرد تح د/ محمد عبد الخالق عضیمة المجلس األعلى للشئون  المقتضب - ١٨٨

 م١٩٧٩ -  ه١٣٩٩اإلسالمیة . الطبعة الثانیة 
البن تیمیة . تحقیق د. عدنان زرزور الطبعة  مقدمة فى أصول التفسیر - ١٨٩

 الثانیة
 م٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦د. الموافى الرفاعى البیلى . الطبعة األولى  مقدمة فى علم الداللة - ١٩٠
 م١٩٥٤د. تمام حسان . القاهرة  مناهج البحث فى اللغة - ١٩١
 –مصریة . القاهرة مكتبة األنجلو ال –د. إبراهیم أنیس  من أسرار اللغة - ١٩٢

 م١٩٧١ –الطبعة الرابعة 
تألیف عبد العزیز سید األهل  من األشباه والنظائر فى القرآن الكریم - ١٩٣

 م١٩٨٠ - ه ١٤٠٠المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة . القاهرة 
 م١٩٨٥ - ه ١٤٠٥د. الموافى الرفاعى البیلى  من قضایا فقه اللسان - ١٩٤
مطبعة  –نى عبد العظیم البسیونى د. البسیو  من قضایا فقه اللغة العربیة - ١٩٥

 م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٣حكایة كفر الشیخ 
 م١٩٩٧ه ١٤١٧د/ صبرى القلشى طبعة  من قضایا فقه اللغة العربیة - ١٩٦
لجمال الدین أبو الفرج  نزهة األعین النواظر فى علم الوجوه والنظائر - ١٩٧

 –بیروت  –مؤسسة الرسالة  –الجوزى تح محمد عبد الكریم كاظم الراضى 
 م١٩٨٧ - ه ١٤٠٧الثالثة الطبعة 

 ه١٣٢٧الطبعة األولى  –دار المعرفة والنشر ببیروت  –للسیوطى  همع الهوامع - ١٩٨

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

٦١٦  

على بن أحمد الواحدى تح صفوان  – الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز - ١٩٩
الطبعة  –بیروت  –دمشق  –الدار الشامیة  –عدنان داوودى . دار القلم 

 ه١٤١٥األولى 
مغانى ابى عبد اهللا الحسین الدأل اب اهللا العزیزالوجوه والنظائر أللفاظ كت - ٢٠٠

 –المجلس العلى للشئون اإلسالمیة  –تح محمد حسن أبو العزم الزفیتى 
 م١٩٩٦ - ه ١٤١٦القاهرة 

" دراسة حول المعنى  وصف اللغة العربیة داللیًا فى ضوء مفهوم الداللة المركزیة - ٢٠١
  م .١٩٩٣الفاتح . منشورات جامعة  وظالل المعنى " د. محمد محمد یونس

  
  ثالثاً : المجالت والدوريات

حیاء التراث  األحمدیة -١ مجلة علمیة دوریة محكمة تعنى بالدراسات اإلسالمیة وإ
حیاء التراث  العدد العشرون  -بىدتصدر عن دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإ

 م٢٠٠٥یونیو  -ه ١٤٢٦جمادى األولى 
تداخل والتكامل المصطلحى فى       بحث بعنوان " اثر المصطلح القرآنى فى ال

  العلوم الشرعیة . أ .د/ أحمد حسن فرحات .
  ٢٠٠٥یولیو  ٨م ، وعدد یوم الجمعة ٢٠٠٥یولیو  ٢٢عدد یوم الجمعة  جریدة األهرام - ٢
تحت عنوان " ه ١٤١٤ى الحجة ذالسنة العشرون  –العدد األول  – مجلة الدارة -٣

 د.حمد بن ناصر الدخیلأبو هالل العسكرى عالم البالغة والنقد " 
العدد الرابع ینایر  .الكویت . المجلد السادس  –. مجلة دوریة  مجلة عالم الفكر -٤

. بحث بعنوان " دراسة التطور الداللى فى العربیة ١٩٨٦فبرایر مارس  –
 .الفصحى د/ أحمد محمد قدور 

 ١٩٨٩مارس  –فبرایر  –العدد الرابع . ینایر  - ١٩المجلد  مجلة عالم الفكر -٥
 (ترجمة النص األدبى ) د. سامیة أسعد .

بحث  ٢٠٠٠العدد الثالث . مارس  –المجلد الثامن والعشرون  مجلة عالم الفكر -٦
د. محمد محمد حلمى هلیل بعنوان " فى طور التنفیذ معجم جدید للترجمة من 

 ." العربیة إلى اإلنجلیزیة 
 م١٩٥٣ة المعارف مطبعة وزار  –الجزء السابع  – اللغة العربیة مجمع مجلة   -٧
م ١٩٥٥مطبعة وزارة التربیة والتعلیم  –الجزء الثامن  – اللغة العربیة مجمع مجلة -٨

. 
نوفمبر  - ه ١٤٠٦صفر  –الجزء السابع والخمسون  – اللغة العربیةمجمع  مجلة  - ٩
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٦١٧  

 م١٩٨٥
م ١٩٨٦_مایو ه ١٤٠٦ج الثامن والخمسون شعبان  مجلة مجمع اللغة العربیة -١٠

 لتوارد " د/ تمام حسان .بحث بعنوان " ضوابط ا
نوفمبر ه ١٤٠٧الجزء التاسع والخمسون ربیع األول  مجلة مجمع اللغة العربیة -١١

 . م١٩٨٦
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٦١٧  

  المحتوى فهرس  خامسا :                               
 الصفحة رقم  الموضــــــــــــــــــــوع                      

  ا  الفاتحة
  ب  إهـداء

  ـج  شكر واعتراف
 ٨- ١ مقدمــــــــة

 ١٧- ٩ تعریف بعلم الداللة  - ١ - :   تمهيــد
  ٢٥- ١٨  الوحدة الداللیة  - ٢

  ١١٩- ٢٦   ويشملالباب األول : 
  ٧٨- ٢٧  . الفصل األول : نظرة اللغويين للمصاحبة اللغوية

 ٢٨ التعریف بالمصاحبةالمبحث األول : 
 ٣١ المصاحبة عند القدماء من اللغویین العرب المبحث الثانى : 
 ٤٢ المصنفات اللغویة عند العربالمصاحبة فى المبحث الثالث : 
 ٦٥ لغویین العرب المحدثینعند الالمصاحبة المبحث الرابع : 

 ٧٤ المصاحبة عند كل من فیرث وبالمرالمبحث الخامس : 
 ١٠٢- ٧٩ الفصل الثانى : مفاهيم ترتبط بالمصاحبة

  ٨٠  المبحث األول وفیه :
 ٨٠ أنواع المصاحبةالمطلب األول : 
 ٨٤ ضوابط المصاحبةالمطلب الثانى : 
 ٨٨  أشكال المصاحبة وصورهاالمطلب الثالث : 
 ٨٩ األلفاظ المبهمة وحاجتها إلى المصاحبةالمطلب الرابع :
 ٩٠ : أهمیة المصاحبة . المطلب الخامس

 ٩٣ : التعبیر االصطالحى  المبحث الثانى
 ٩٩ : أثر البيئة فى تكوين المصاحبات اللغوية  المبحث الثالث

الفصل الثالث : عالقة المصاحبة بالمستوى التركيبى       
 . (النحوى)

١١٩- ١٠٣ 

 ١٥٦- ١٢٠ الباب الثانى : المصاحبة والقضايا اللغوية        
 ١٣٨- ١٢١  الفصل األْول : عالقة المصاحبة بالظواهر اللغوية   
 ١٢٢ عالقة المصاحبة بظاهرة اإلتباع: المبحث األول     

 ١٢٦ : عالقة المصاحبة بظاهرة النحت المبحث الثانى
 ١٣٠ الترادف والمشترك اوظاهرت:المصاحبة المبحث الثالث

 ١٣٦ المصاحبة والتطور اللغوى المبحث الرابع : 
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٦١٨  

 ١٤٤- ١٣٩ الفصل الثانى : المصاحبة والترجمة         
 ١٥٦- ١٤٥ الفصل الثالث : المصاحبة والعمل المعجمى

الباب الثالث :دراسة تطبيقية للمصاحبة اللغوية  فى 
  . سمىالقرآن الكريم على مستوى النمط اال

٤٤١- ١٥٧ 

الفصل األول : دراسة المصاحبة اللغوية فى القرآن 
 . الكريم يين الصفة والموصوف

٢٦٩- ١٥٨ 

 ١٥٩ تمهید 
 ١٦٠ أجل مسمى 
 ١٦٤ رزاألرض الج

 ١٦٦ األرض المقدسة
 ١٦٨ األسوة الحسنة

 ١٧١ أكًال لما
 ١٧٣ اآلیة الكبرى

 ١٧٥  الباقیات الصالحات
 ١٧٨  البلد األمین 

 ١٨١  البنیان المرصوص
 ١٨٨  البیت المعمور –البیت العتیق  - البیت الحرام 
 ١٨٨  الجار الجنب

 ١٩٠  الحنث العظیم
 ١٩٢  الخیط األسود –الخیط األبیض 

 ١٩٣  الدرك األسفل
 ١٩٥  الدم المسفوح

 ١٩٨  الدین القیم –الدین الخالص 
 ٢٠٢  الذكر الحكیم

 ٢٠٤  الرحیق المختوم 
 ٢٠٥  مینالروح األ

 ٢٠٦  المسجد الحرام –المسجد األقصى 
 ٢١٠  الشجرة الملعونة 

 ٢١٢  المشعر الحرام
  ٢١٤  الشهر الحرام

 ٢١٦  الصبر الجمیل
 ٢١٨  الصراط المستقیم
 ٢٢١   الصالة الوسطى
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٦١٩  

 ٢٢٢  الطامة الكبرى
 ٢٢٤  العذاب األكبر  –العذاب األدنى 
 ٢٢٧  العروة الوثقى 

 ٢٢٩  الفزع األكبر
 ٢٣٠  لقسطاس المستقیما

 ٢٣١  قلب منیب  –قلب سلیم 
 ٢٣٤   كریممقام  – محمودمقام  –مقام أمین 

 ٢٣٧  الكرب العظیم 
 ٢٣٩  لحم طرى

 ٢٤١  اللوح المحفوظ
 ٢٤٣  لیلة مباركة 
 ٢٤٥  المأل األعلى
 ٢٤٨  الملة اآلخرة
 ٢٤٩  النبأ العظیم

 ٢٥١  النبى األمى 
  النفس اللوامة 

  یظالمیثاق الغل
٢٥٥  
٢٥٧ 

 ٢٦٠  الواد المقدس 
 ٢٦٢  الوسواس الخناس 

 ٢٦٤  الیوم الموعود –الیوم العقیم  –الیوم اآلخر 
الفصل الثانى : دراسة المصاحبة اللغوية فى القرآن 

  .  الكريم بين المضاف والمضاف إليه 
٤١٦- ٢٧٠ 

 ٢٧١  مقدمة الفصل 
 ٢٧٢  أجل اهللا

 ٢٧٣  إخوان الشیاطین
 ٢٧٥  م الكتاب أ –أم القرى 

 –أهل القرى  –أهل الذكر  –أهل یثرب  –أهل ( أهل البیت 
أهل  –أهل اإلنجیل  –أهل المدینة  –أهل مدین  –أهل الكتاب 

  النار ) .

٢٨٥- ٢٧٨ 

 –األرحام  -  أجنحة –األبصار  –األمر  –أولو ( اإلربة 
األلباب  –القربى  –الفضل  –العلم  -  العزم –الطول  - الضرر 

  األیدى ) . –النهى  –نعمة ال –

٢٩٣- ٢٨٥ 

 ٢٩٤  ابن السبیل
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٦٢٠  

 ٢٩٦  مثقال ذرة 
 ٢٩٩  جذع النخلة

 ٣٠٠  مجمع البحرین 
 ٣٠٠  جهد األیمان 

 ٣٠٢  حبل اهللا
 ٣٠٢  حبل الورید
 ٣٠٤  حدود اهللا 

 ٣٠٧  تحریر رقبة
 ٣١٠  اهللاحزب  -  الشیطانحزب 

 ٣١١  حق الیقین
 ٣١٣  حكم الجاهلیة
 ٣١٥  حمالة الحطب
 ٣١٧  حمیة الجاهلیة
 ٣١٨  خطبة النساء

 ٣١٩  خطوات الشیطان
 ٣٢٠  خائنة األعین
 ٣٢١  دابة األرض

 ٣٢٢  دلوك الشمس
 –دار السالم  –دار الخلد  –دار البوار  –دار ( دار اآلخرة 

  دار المتقین ) . –دار المقامة  –دار القرار  –دار الفاسقین 
٣٢٩- ٣٢٤ 

 ٣٣٠  دائرة السوء
 ٣٣٢  لشیاطینارؤوس 
 ٣٣٣  األموالرؤوس 

 ٣٣٤  رباط الخیل
 ٣٣٥  رجز الشیطان

 ٣٣٦  أرذل العمر
 ٣٣٨  روح القدس

 ٣٤٠  روح اهللا 
 ٣٤١  ریب المنون
 ٣٤٢  زخرف القول

 – الرشدسبیل  – المجرمینسبیل  –سبیل ( سبیل المؤمنین 
  )اهللاسبیل  –سبیل المفسدین  – الغى سبیل –سبیل الطاغوت 

٣٥٠- ٣٤٣ 

 ٣٥٠  سدرة المنتهى
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٦٢١  

 ٣٥٢  سكرة الموت
 ٣٥٤  سم الخیاط

 ٣٥٥  ساعة العسرة
 ٣٥٦  سیل العرم
 ٣٥٧  شعائر اهللا
 ٣٥٨  صبغة اهللا 

 – الحجرأصحاب  – الجنةأصحاب  – الجحیمأصحاب  –( أصحاب األیكة 
 -  السعیرأصحاب  – السبتأصحاب  – الرسأصحاب  –أصحاب األخدود 

أصحاب الصراط  - – الشمالأصحاب  – المشأمةأصحاب  – السفینةأصحاب 
 –أصحاب القریة  –أصحاب القبور  –أصحاب الفیل  –أصحاب األعراف  –السوى 

أصحاب  –أصحاب النار  –أصحاب موسى  – أصحاب مدین - أصحاب الكهف
  أصحاب المیمنة)  –الیمین 

٣٧٧- ٣٥٩ 

 ٣٧٧  أضغاث أحالم 
 ٣٧٨  عابر سبیل
 ٣٧٩  علم الیقین

 ٣٨١  معاذ اهللا
 ٣٨٢  عین الیقین –عین القطر 
 ٣٨٣  غسق اللیل 

 ٣٨٤  الجب ةغیاب
 ٣٨٥  فصل الخطاب

 ٣٨٧  فطرة اهللا
 ٣٨٨  قرآن الفجر

 ٣٨٩  قرة أعین
 ٣٩١  مقام إبراهیم

 ٣٩٢  لیلة القدر
 ٣٩٣  مطر السوء
 ٣٩٤  ملة إبراهیم

 ٣٩٥  همزات الشیطان 
یوم الحج  –وم الجمع ی –یوم الجمعة  –یوم البعث  - ( یوم اآلزفة 

یوم  –یوم حنین  –یوم الحسرة  –یوم الحساب  –یوم األحزاب  –األكبر 
یوم التغابن  –یوم الظلة  –یوم الزینة  –یوم الدین  –یوم الخلود  –الخروج 

 –یوم التالق  –یوم القیامة  –یوم الفصل   - یوم الفرقان  –یوم الفتح  –

٤١٦- ٣٩٦ 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

٦٢٢  

  وقت المعلوم ).یوم ال –یوم الوعید  - یوم التناد  
الفصل الثالث : دراسة المصاحبة اللغوية فى القرآن 

  . الكريم بين المعطوف والمعطوف عليه 
٤٤١- ٤١٧ 

 ٤١٨  تمهید
 ٤١٨  المبحث األول : العكوس

 ٤١٨  البكرة والعشى . –البكرة واألصیل 
 ٤٢٠  الرغب والرهب
 ٤٢٣  السر والعالنیة

 ٤٢٤  السراء والضراء 
 ٤٢٥  رق والمغرب المش

 ٤٢٦  الغدو واآلصال
 ٤٢٨  الغیب والشهادة

 ٤٣٠  المبحث الثانى: المتكامالت
 ٤٣٠  یأجوج ومأجوج

 ٤٣١  اإلیمان والعمل الصالح
 ٤٣٢  األول واآلخر

 ٤٣٢  التراب والعظام
 ٤٣٣  كرامالجالل واإل 

 ٤٣٤  الجوع والخوف
 ٤٣٥  السموات واألرض

 ٤٣٦  الصفا والمروة
 ٤٣٦  الزكاةالصالة و 

 ٤٣٨  الطمع والخوف
 ٤٣٩  الظاهر والباطن

 ٤٤٠  عبس وبسر
 ٤٤١  العظام والرفات 

الباب الرابع : دراسة تطبيقية للمصاحبة اللغوية فى 
  .  القرآن الكريم على مستوى النمط الفعلى

٥١٨- ٤٤٢ 

: دراسة المصاحبة اللغوية بين الفعل األول  الفصل
  ى القرآن الكريمفواالسم 

٤٨٨- ٤٤٣ 

 ٤٤٤  تمهید 
 ٤٤٥  آتى الزكاة
 ٤٤٥  تبارك اهللا 
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٦٢٣  

 ٤٤٧  جاهد فى سبیل اهللا .
 ٤٤٨  حبط + العمل
 ٤٥٠  حج + البیت 

 ٤٥٠  حصحص+  الحق
 ٤٥٢  العذابحاق + 

 ٤٥٢  خفض + الجناح
 ٤٥٣  خول + النعمة
 ٤٥٤  یتدبر + القرآن
 ٤٥٥  ربح + التجارة
 ٤٥٥  ربط + القلـب 
 ٤٥٧  رتل +  القرآن
 ٤٥٨  زاغ + القلب –زاغ + البصر 
 ٤٦٠  سبح + اهللا .

 ٤٦٢  أسرى + اللیل  - سرى 
 ٤٦٣  سفك + الدم

 ٤٦٣  سول + النفس
 ٤٦٤  سیح + األرض

 ٤٦٥  شخص + البصر
 ٤٦٦  طبع + القلب
 ٤٦٧  عبر + الرؤیا
 ٤٦٨  عثا + األرض
 ٤٦٨  تعالى + اهللا

 ٤٧٠  عمل + الصالح
 ٤٧١  أعوذ + اهللا

 ٤٧٢  لذنبغفر + ا
 ٤٧٤  قسا + القلب
 ٤٧٥  قصر الصالة 
 ٤٧٥  أقام + الصالة

 ٤٧٦  كبر + اهللا
 ٤٧٧  كفر + السیئات

 ٤٧٨  لفح + الوجه
 ٤٧٩  لوى + األلسنة  - لوى + الرأس 

 ٤٨١  األیمان + ملك
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٦٢٤  

 ٤٨٢  نزغ + الشیطان
 ٤٨٤  نغض + الرأس 

 ٤٨٥  نكص + األعقاب 
 ٤٨٧  وسوس + الشیطان

ى : دراسة المصاحبة اللغوية بين الفعل الفصل الثان
   وحرف الجر فى القرآن الكريم

٥١٨- ٤٨٩ 

  ٤٩٠  تمهید 
المبحث األول : األفعال التى تنوعت معها حروف الجر 

  فى القرآن الكریم ( األفعال غیر المختصة) .
٤٩٢ 

 ٤٩٢  بخـل 
 ٤٩٣  بسط
 ٤٩٤  رغب
 ٤٩٦  رفـع

 ٤٩٨  ضرب
 ٥٠٣  ضیق
 ٥٠٤  فرض
 ٥٠٦  نظـر
 ٥٠٨  وضع
 ٥٠٨  وقـع

المبحث الثانى : األفعال التى اختصت بحروف جر 
  بعینها فى القرآن الكریم ( األفعال المختصة ) 

٥١٣ 

 ٥١٣  أبق + إلـى
 ٥١٤  اجتث + من

 ٥١٤  تجافى + عن
 ٥١٥  حرض + على

 ٥١٥  حـرك + بـ 
 ٥١٦  حض + على

 ٥١٦  حف + بـ 
 ٦١٧  صدف + عن
 ٥١٨  قبس + من 

 ٥١٨  فـى نفش + 
الباب الخامس : المصاحبة اللغوية وأثرها فى قضية 

   الفروق اللغوية فى القرآن الكريم
٥٥٤- ٥١٩ 
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٦٢٥  

تمهید : أثر المصاحبة اللغویة فى إثبات الفروق 
  اللغویة بین األلفاظ المترادفة 

٥٢٠ 

الفصل بعنوان : دراسة تطبيقية ألثر المصاحبة 
ين األلفاظ المترادفة اللغوية فى إثبات الفروق اللغوية ب

  فى القرآن الكريم . 

٥٥٤- ٥٢٢ 

 ٥٢٤  البأساء والضراء
 ٥٢٥  البث والحزن

 ٥٢٧  حمیم آن
 ٥٢٨  الخوف والخشیة
 ٥٣٠  الدعاء والنداء 
 ٥٣٢  السر والنجوى

 ٥٣٤  السادة والكبراء
 ٥٣٦  الشرعة والمنهاج

 ٥٣٧  الضیق والحرج
 ٥٣٩  الظلم والهضـم

 ٥٤١  العداوة والبغضاء
 ٥٤٣  العذب والفرات
 ٥٤٤  العوج واألمت

 ٥٤٥  غضبان وأسف
 ٥٤٧  فجاج وسبــل
 ٥٤٩  ملح وأجاج

 ٥٥٠  نصب ولغوب
 ٥٥١  یستنكف ویستكبر

 ٥٥٢  هنیئًا مریئًا 
 ٥٥٩- ٥٥٥  الخاتمة 
 ٥٦٠  الفهارس

 ٥٦١  أوال: فهرس القرآن الكریم
 ٥٩٧  ثانیًا : فهرس األحادیث النبویة

 ٥٩٩  ألشعار ثالثًا : فهرس ا
 ٦٠٢  رابعًا : فهرس  المصادر والمراجع 

 ٦١٧  لمحتوىخامسًا : فهرس ا
  

هللا   تمت بحمد 
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